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x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Leishmanie jsou paraziti s dvouhostitelským životním cyklem, kteří kolují mezi 
obratlovčími hostiteli a hmyzími přenašeči. Rezervoároví hostitelé (RH) dlouhodobě 
udržují populace leishmanií i v období absence přenašečů. Pro pochopení 
epidemiologie leishmanióz je důležité znát dobře jednak okruh RH jednotlivých 
druhů leishmanií, ale také podíl asymptomatických jedinců v jejich populacích a míru 
jejich zapojení do přenosu parazita. Cílem této práce je kriticky zhodnotit dostupnou 
literaturu a shrnout tuto problematiku u dvou nejdůležitějších druhů leishmanií 
působících viscerální leishmaniózu, L. infantum a L. donovani.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna na abstrakt v českém i anglickém jazyce, úvod, vlastní 
literární rešerši rozdělenou do pěti kapitol, závěr a seznam literatury; včetně dvou 
příloh má celkem 39 stran textu.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje 146 primárních literárních zdrojů, 4 internetové zdroje a 3 sekundární 
citace. Domnívám se, že tyto zdroje jsou relevantní a dostatečné k danému tématu. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Práce je napsána dobrou češtinou. Je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly a 
obsahuje také čtyři obrázky a čtyři tabulky, jejichž grafická úroveň je vyhovující. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bruno začal studovat literaturu dostatečně brzy a texty mi posílal ke kontrole 
poměrně často, za což ho chválím. Musím také ocenit, že neupadal v zoufalství, 
když jsem mu některé pasáže vracela k stylistickému či věcnému přepracování i 
několikrát. Ač jsem se v jisté fázi obávala, že práce postupuje příliš pomalu, než 
abychom stihli termín odevzdání, Bruno dokázal nakonec tempo silně vystupňovat a 
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vše v termínu zdárně dokončil, neviděla jsem jenom poslední drobné formální 
úpravy. Výsledná rešerše je podle mého názoru velmi zdařilá, objem odvedené 
práce až nadstandardně velký a cíle práce byly splněny. Kritické připomínky 
k obsahu práce ponechávám na oponentovi. Faktor, který nemůže hodnotit oponent, 
je samostatnost práce studenta – v tomto ohledu navrhuji jako školitel hodnocení 
velmi dobře - tedy pěknou dvojku (pokud by při obhajobách byla známka 
nerozhodná, klonila bych se k výsledné lepší známce).  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 24. 5. 2021 
na e-maily lenka.hlubinkova@natur.cuni.cz a mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve 
studentském informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) nejpozději v den obhajoby 28. 5. 2021 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
Lenka Hlubinková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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