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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Vít Dvořák 

Datum:  
31.5. 2016 

Autor:  Markéta Grešová 

Název práce: Leishmanióza a její přenašeči na Balkáně 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky, týkající se výskytu lidských i zvířecích 
leishmanióz v oblasti Balkánu, a literární údaje o výskytu flebotomů v této oblasti. 

Struktura (členění) práce: 
 

Práce je členěna na pět kapitol (30 stran textu) + Použitá literatura a Přílohy. Hlavní těžiště 
práce tkví v kapitole 5 („Leishmaniózy balkánských zemí“), kde je v celkem dvanácti 
podkapitolách představena problematika leishmanióz a jejich přenašečů v jednotlivých 
zemích studovaného regionu. Členění práce je logické a odpovídá běžným zvyklostem. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Autorka cituje v práci celkem 123 prací, pouze dvanáct citací je sekundárních. Jde o téměř 
kompletní literaturu k tématu, dostupnou v anglickém jazyce a publikovanou 
v mezinárodních časopisech. Citované práce pokrývají zpracovávané téma dostatečně, 
údaje z nich jsou prezentovány vyváženě a relevantně. 

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

Práce je literární rešerší, neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Práce je sepsána dobrou češtinou, během psaní autorka sice místy upadala do poněkud 
příliš „literárních“ obratů, ty ale po mé kritice z práce z větší části odstranila. Do textu 
zahrnula jednu tabulku a deset převzatých obrázků, které vhodně ilustrují zpracované téma 
a také rozčleňují přece jen trochu hutný korpus informací o jednotlivých balkánských 
zemích. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Markéta byla brzy po příchodu do našeho týmu vhozena okolnostmi do vody terénního 
výzkumu v oblasti Balkánu, čímž pak přirozeně vykrystalizovalo i téma bakalářské práce. 
Její sepisování probíhalo systematicky, plynule a s dostatečným časovým předstihem, který 
zabránil stresu před termínem odevzdání – z pohledu školitele takřka ideálně. Markéta se 
úspěšně poprala s problematikou zpracování nevyváženého souboru literárních údajů, kde 
pro některé země bylo informací mnoho, pro jiné poskrovnu. Nejobtížnější, ale zároveň 
nejcennější částí práce je diskuse, kde se úspěšně pokusila shrnout obecnější rysy této 
problematiky. Studium leishamnióz a jejich přenašečů na Balkáně se po letech stagnace 
stává opět atraktivním. Náš výzkumný tým chce držet prst na tepu současného výzkumu, 
k čemuž bakalářská práce Markéty Grešové poskytuje zdařilé literární shrnutí, i proto ji 
s potěšením doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 



 Strana 2 
 

 


