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Název práce: 
Potenciální přenašeči leishmanióz v jihovýchodní Asii. 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o výskytu leishmanióz v jihovýchodní 
Asii, konkrétně Oblasti Velkého Mekongu, s důrazem na potenciální přenašeče. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce v rozsahu 39 stran má klasické členění; po úvodu následují kapitoly, 
pokrývající problematiku leishmanióz v jednotlivých zemích regionu, zvláštní kapitola 
je věnována potenciálním přenašečům a získané poznatky shrnuje závěr. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje skoro 150 prací a internetových zdrojů, které zcela vyčerpávajícím 
způsobem pokrývají zadané téma. Poznatky z nich získané jsou prezentovány 
vyváženě, vhodně a relevantně. 

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): 
 
Formální i jazykovou úroveň práce považuji za výborné, velmi oceňuji obrázek a 
shrnující tabulku, které autorka na základě zpracovaných prací sama připravila. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z jihovýchodní Asie jsou případy lidských leishmanióz hlášeny až z posledních let, 
zároveň zde ale jak jejich původci, převážně druhy z nově ustaveného podrodu 
Mundia, tak i taxonomie a vlastně samotná identita přenašečů, nastolují řadu 
vzrušujících otázek. Krátce poté, co se Adéla pustila do psaní, mi ale zatrnulo: do 
recenzního řízení v časopise Parasites and Vectors byl podán rukopis review přesně 
na toto téma. Na jedné straně tak sice dokázal aktuálnost námi zvoleného tématu, 
na straně druhé by ale v případě jeho rychlého publikování měla Adéla souhrn 
literárních zdrojů jako na zlatém podnose. K tomu naštěstí nedošlo, takže se 
zpracování tématu musela dobrat vlastním úsilím. To bylo příkladné, nepolevující a 
vedlo k výsledku, který jistě obstojí. Psaní se věnovala průběžně, systematicky a 
v časovém rámci, který pomohl vyhnout se časovému stresu před odevzdáním. 
Detailní zhodnocení textu ponechávám na oponentce, bakalářskou práci Adély 
Mandysové nicméně s potěšením doporučuji k obhajobě. 
 

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