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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je přehledem zapojení různých afrických hlodavců v přenosu různých druhů 
leishmanií a posouzení jejich role jako rezervoárových hostitelů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 26 stran textu a její členění odpovídá zvyklostem. Názvy některých kapitol 
jsou však málo výstižné: Hlodavci (Mammalia: Rodentia) atd. – spíše než 
systematické zařazení by název kapitoly měl obsahovat, co se o hlodavcích 
dozvíme apod. Navíc jsou kapitolky zbytečně atomizované – jednotlivé druhy 
hlodavců je možné zmínit i bez formálního členění na krátké kapitolky, dále by bylo 
vhodné spíše než anglické jméno (v závorce) uvést případně existující české jméno. 
Kapitolka 7. by mohla být součástí kapitoly 8.2.; takto působí osamoceně a trochu 
nepatřičně. 
Možná je zbytečný popis vývoje parazitů ve flebotomech se spoustou citací. Vývoj 
parazitů v přenašečích není a nemá být náplní této práce. 
Nejsem si moc jist s kapitolou 15 – bylo by fajn nějak vztáhnout biologii uvedených 
hlodavců k přenosu leishmanióz nebo eventuelně i dalších patogenů přímo v textu 
(zmínit jestli se uplatňují v přenosu více druhů leishmanií např. i formou tabulky: 
předchozí výčet je členěn dle druhů leishmanií, tento dle hlodavců). Syntéza je až v 
kapitole 16; kapitolu 15 plně zastoupí velmi povedená tabulka 3. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou dostatečné, někdy možná až nadbytečné (viz výše). Autorce 
pochopitelně výrazně pomohlo několik recentních přehledových článků na podobné 
téma, ale snaží se citovat i primární zdroje. Nicméně se autorka nevyvarovala řady 
formálních chyb: nejednotnost v citování zdrojů s třemi autory (někdy jako et. al, 
jindy vyjmenováni všichni tři autoři); není jasné, jaké je řazení u výčtu více citací – 
chronologické / abecední / náhodné; Maia 2018 neexistuje, jsou to tři autoři; Fichet-
Calvet 2013 se v seznamu literatury pomnožil dle jednotlivých druhů hlodavců, ale 
takto citovat nelze; Plos vs. PloS vs. PLoS; zkrácené vs. plné názvy časopisů; 
nejednotné uvádění stránkování; občas nesmyslná paginace (viz Coe 1972; Zijlstra 
2016); velká vs. malá písma v názvech článků a mnoho dalších chyb v jednotnosti 
citování. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Je nutno vyzdvihnout tabulky, které shrnují získané poznatky a na jejichž základě je 
možné vyvozovat některé závěry (např. kapitola 16). Jazyková úroveň a 
srozumitelnost je dobrá, jen občas trochu anglický slovosled apod.  
Drobné chyby: 
Pozor na význam slova bilion v ČJ a AJ.  
Navíc je rozdíl mezi "postihuje" a "ohrožuje" (bilion/miliarda lidí asi netrpí 
leishmaniózou). 
- vs. – ; ( vs. (; al vs. al.; chybně velké písmeno po . (Z v nadpisu str. 19); 
nadbytečné použití spp. ve výčtu rodů, aj.  
Není uvedeno, z jakých zdrojů vychází tabulka 2. 
Někdy uváděny zbytečné detaily – chleba s burákovým máslem pro odchyt hlodavců 
v jedné určité studii – je to opravdu důležité? Jak byli hlodavci odchytáváni v jiných 
studiích? Může burákové máslo ovlivnit PCR detekci parazitů?... 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená BP je kvalitní a obsahuje řadu zajímavých informací, které se autorce 
podařilo alespoň v některých částech vhodně propojit do souvislého, čtivého a 
informativního textu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Jsou afričtí hlodavci rezervoárem i dalších krevních patogenů přenosných 
krevsajícími členovci na člověka a pokud ano, tak jakých? 
Jak byste navrhla pokus k prokázání, že je podezřelý druh hlodavce opravdu 
plnohodnotným rezervoárem příslušného druhu leishmanie? 
V práci bych uvítal zmínku, např. v závěrečné kapitole, o dalších plánech autorky 
v rámci DP, a jak ji k tomu může pomoci zpracovaná BP. 
 

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

 výborně    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/2016-pravidla.pdf zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 28. 5. 2018 na e-
mail kulikova@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 1. 
6. 2018 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2 
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