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Název práce:  Leishmania tropica ve Středomoří 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce se zabývá výskytem kožních leishmanií ve středomoří, zejména v 
severoafrickém regionu (Tunisko, Alžírsko a další státy). Nejedná se sice o zcela 
vyčerpávající přehled všech dosavadních publikovaných znalostí, v práci jsou však 
zmíněny všechny důležité studie týkající se této oblasti. Důvodem pro vypracování 
BP s výše uvedenou tématikou je současná i plánovaná spolupráce s kolegy 
z Tuniska a Alžírska. V současné době dochází ke vzplanutí nových ohnisek kožní 
leishmaniózy v různých oblastech severní Afriky a pro analýzu vzniklé situace je mj. 
nutná i znalost historického vývoje onemocnění ve studovaném regionu. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má celkem 36 stran, z toho je 22 stran textu. Součástí práce je i pět obrázků, 
které mj. doplňují a názorně ilustrují rozšíření leishmanióz a jejich epidemiologickou 
situaci. Text je členěn logicky a práce je celkově dobře čitelná.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam literatury obsahuje na 99 literárních zdrojů a literární zdroje jsou relevantní. 
Řada zdrojů je staršího data, některé se podařilo autorce sehnat, další pak jsou 
citovány pouze jako sekundární zdroje a jejich získání bude úkolem do budoucna. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? Neobsahuje 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): Dobrá 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes počáteční nejistotu v psaní BP se Jitce nakonec podařilo sepsat ucelenou, 
logickou a čtivou studii s jasně vymezeným a dobře zpracovaným tématem. Autorka 
naplnila zadané cíle a prokázala schopnost práce s literaturou. Navíc se již 
v průběhu BP seznámila s prací v laboratoři, naučil se mnohé metody a prokázala, 
že izoláty leishmanií získané v ohnisku kožní leishmaniózy v Alžírsku jsou schopné 
vývoje ve flebotomech druhu Phlebotomus sergenti. Díky těmto experimentům se 
stala spoluautorkou publikace odeslané k recenznímu řízení.  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných informací) 
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