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Posudek na bakalářskou práci 

 
školitelský posudek 
 

Jméno posuzovatele:  Jovana Sádlová 
 
Datum:  22. 5 2018 
 

Autor: Kristýna Glanzová 
 
Název práce: Afričtí hlodavci jako rezervoároví hostitelé leishmanií 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout dostupnou literaturu o hlodavcích jako možných 
rezervoárových hostitelích šesti druhů pro člověka patogenních leishmanií, které se 
vyskytují na africkém kontinentu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna na abstrakt v českém i anglickém jazyce, úvod, vlastní 
literární rešerši rozdělenou do šestnácti kapitol, závěr a seznam literatury; celkem 
má 34 stran, z toho 26 stran vlastního textu.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 108 primárních literárních zdrojů a 8 internetových zdrojů, obešla se 
bez sekundárních citací. Domnívám se, že využila veškerou validní literaturu 
k danému tématu. 
 
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): 
 
Práce je napsána dobrou češtinou, je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly a 
podkapitoly. Informace v textu doplňují tři tabulky a jeden obrázek, jehož grafická 
úroveň je vyhovující. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Kristýna přistoupila k zadanému tématu s velkým entuziasmem, literaturu 
vyhledávala značně samostatně, problematické body konzultovala vždy včas a tak 
tato bakalářská práce vznikala bez zbytečných stresů na obou stranách.  Jen 
v závěru sepisování jsem jí nebyla příliš k dispozici kvůli pracovní cestě do 
zahraničí, takže finální práce typu sjednocení seznamu literatury už jsem nezvládla 
konzultovat.   
V úvodních kapitolách Kristýna zpracovala poměrně podrobně životní cyklus a 
epidemiologii leishmanií a shrnula kritéria, která musí splňovat správný rezervoárový 
hostitel leishmanií. S tímto přehledem pak mohla přistoupit ke kritickému zhodnocení 
role různých druhů hlodavců, v nichž byly na africkém kontinentě leishmanie 
detekovány. Z vlastní iniciativy Kristýna zpracovala i kapitoly shrnující biologii 



 Strana 2 
důležitých rezervoárových druhů. V závěru potom sestavila tabulku, ze které je 
možno vyčíst určité společné rysy biologie těchto hlodavců, což je originální a 
zajímavý aspekt této problematiky. Výsledek práce je podle mého názoru zdařilý, 
Kristýna prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a cíle práce byly splněny. 
Kritické připomínky ponechávám na oponentovi. 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 
x 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 29. 5. 2017 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 5. 
6. 2017 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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