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Název práce:
Hostitelské preference potencioná|ních přenašečů West Ni|e viru v ČR a |eishmanií
v Turecku

}l Práce je literární rešerší. [] Práce obsahuje v|astní výs|edkv'
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Pr.áce předk|ádá poměrně vyčerpávající litenární přehled týkajíci se hostite|ských
preferencí krevsajících dvoukřídlých (zejména komárů a flebotomů} a podrobného
přeh|edu metod, jak tyto preference zjišt'ovat. V úvodu.BP pak autorka seznamuje
čtenáře i s principem kolování patogenů v přirodě a umoŽňuje tak ětenáři pochopit,
Pfoč je študium hostite|škých preferencí nedí|nou součáští epidemiologických studií'
Krómě pečlivě zpracovaného a poměrně řozšáhlého |iterárňího přeh|edu však
autorka předkládá také své vlastní vysledky, které se ýkajíjak metodické části
výzkumu (vytipování nejvhodnější metody pro identifikaci krve z krevsajicího hrnyzu
a ověřeníjejí cit|iÝóšti) tak isamotných výs|edků (na příkládu identifikace krve z
flebotomů odchycených v Turecku)' Da|ší částí BP je i informace o úspěšné
ko|onizaci potencionálních přenašečů WNV v ČR _ komárech druhu č' modestus'

Práce má ce|kem 41 stran, z toho je 30 stran textu' Součástí práce je jeden obrázek,
jedna tábu|ka á jedén graf, na kteých jsóu zachycený Ýýšledky v|astní práce
autorky' Ve|mi podstatná je i dalši tabu|ka, která tvoří přílohu BP, a která shrnuje
valnou část piácí pÚb|ikovaných na téňa určování hostite|ských preferencí u hmyzu
(zejména dvoukříd|ých)' Práce tak poškytuje zcela unikátní a ve|mi kváiiiňí srovnáňí
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Jsoupoužitéliterárnízdrojedostatečnéajsouvprácis@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní úda1e z !iterárních zdrojů?
Seznam |iteratury obsahuje celkem 85 |iterárních zdrojů, přitom jsou v Seznamu
POUZE zdrojé primární, sekundáiní citacé jsou zmíňéňý jen v textú. Literární zdroje
jsou re|evantní, á ňěkteré z nich neby|o.snadné sehňát; takŽe se zde projevi|a

:l'9lá schopnost'autorky s pra-cí s |iteraturou' Velmi dobře je zpracována přílohová
tabÚ|ka,-která stručně shrnuje většinu oŮlezitycrr piacÍ týkajícíclr se identifikace krve
ú přéňašečů.

Jsou ziskané vlastní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně di.kutovánv?
V|astní výs|edky jsou poměrně dobře diskutovány, mohla být pouze ui.e uv'oííŽena
vysÓká cít|iÝost métódy, kterou si nakonéi autorká vybra|á pro aplikaci v dátsim
výzkumú, protoŽe sÝojí citliÝoští vysoce.překračuje většinu ostátních ňetod.
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úroveň):
Formá|ní úroveň práce je !obrá, bohuŽe| se zcie čáslečně. Projevila autorčina
n"p"eiiuo't,-r.i"iďi" usák pó uÉo".xóu práci.zcela nezbytná',tv avió, ja k je boh uŽe|
stá|e častějizvykem, práce podobného druhu se necháva1í:vždy až na pos|ední
chvíli, a tak komentování drobných.chyb, ktéých se autorká dopÚsti|á, ňéchávám ňa
opóneniovi.

Splnění cílů práce a ceIkové hodnocení:
Téma BP je v-hodně zvolené, z$ména Š oh|edem na budoucí DP, jasně vymezené, i
ltu1rz=šp0.1.Újb Ž*ffiivě odtaŽitá tém'?!á' jako jsou k áři...a.::FřéGós W$] V 0R á
f|ebotomové a přénos |eishmanií v Turecku. Autorcé šé ýšak pódařiló obě
jmenovaná témata velmi šikovně propojit a vytvořit tak jednotnou formu BP.
Prokáza|a, Že sije vědoma souvis|ostí vycházéjících z žiÝóiňictr cyk|ů přenašečů a
způsobu ko|ování patogenů v přírodě a dokáza|a tento fenomén čtivě podat v úvodu
BP Podrobný literá1ní přeh|ed, oií|9ho'r1á tabu|ka.a ú'cly|9d|{seznam-|iteratury
dókazuje schopnosti autorký v práci s liteiatúióu i ÝýhlédáÝáňím a:tříděním
informačních dat' V nepos|ední řadě dokázala, Ee je již p|atnou ě|enkou rnýzkumného

ýmu a v rámcí BP prezentovala jiŽ první výs|edky získané při práci v terénu i
v laboratoři'
Braňóp|áii.

otázky a připomínky oponenta:

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

X výborně I ve|mi dobře ! ooore ! nevvhově|(a)
Pod pis škoIitele/oponenta :

lnstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme opónenty i Ěko|ite}e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou souČástí posudku.
. V přÍpadě práce za|ožené na v|astních výsledcích hodnot,te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2,


