
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Infekční choroby kamzičí zvěře, jejich výskyt a 

výsledky kontroly v oblasti Jeseníků 

Jméno studenta, studentky Kristýna Staňková 

Jméno oponenta MVDr. Lubomír Ducháček, Ph.D. 

      

II. Posudek oponenta 

 

            Posluchačka Kristýna Staňková zpracovala diplomovou práci na téma: Infekční choroby kamzičí 

zvěře, jejich výskyt a výsledky kontroly v oblasti Jeseníků. Práce byla předložena v rozsahu 65 stran, 

obsahuje 5 tabulek a 10 obrázků. Diplomová práce je členěna způsobem obvyklým pro práce rešeršního 

charakteru. Úvodem jsou vytýčena základní východiska práce a dvou bodech popsány cíle předkládané 

práce. Na počátku práce je  výčet nejvýznamnějších infekčních chorob kamzičí zvěře se zaměřením na 

parazitózy a stručný přehled nejdůležitějších chorob neinfekčních. Následuje přehled výsledků výzkumu 

kamzičí zvěře na našem území případně i na Slovensku a výčet aktuálních možností farmakoterapie 

helmintóz. Na závěr jsou dosažené výsledky práce ve dvou bodech shrnuty. Součástí diplomové práce je 

abstrakt v českém i anglickém jazyce. 

 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy: 

1/ V kapitole věnované papilomatóze uvádíte, že se choroba vyskytuje jen během zimních měsíců a 

současně, že je přenášena komáry a klíšťaty. 

2/ Na str. 11 v kapitole věnované slintavce a kulhavce uvádíte, že mezi preventivní opatření patří očkování 

domácích zvířat. Terapie SLAK se neprovádí a preventivní očkování je zakázáno v celé EU od roku 1992. 

Pouze ve výjimečných případech při vzniku ohniska a nebezpečí rychlého šíření nákazy je povolena nouzová 

vakcinace zdravých zvířat kolem ohniska. 

3/ U některých onemocnění chybí informace o jejich možném přenosu na člověka (např. SLAK, brucelóza) 

4// Některá vámi uváděná léčiva (Taenifugin str. 25, organofosfáty ve formě lizů) nejsou již používána a také 

některá preventivní opatření (str. 24 ) jako je likvidace mezihostitele bahnatky malé jsou z ekologického 

hlediska problematická. 

5/  Tasemnice ovčí str. 25 není latinky označována Moniezia benedeni, jaké je správné označení. 

6/ V tabulce 4 (str. 44) uvádíte procento infikovanosti v tab. 5 (str. 45) pak procento invaze. Jaký termín by byl 

vhodnější.? 

7/ V kapitole  farmakoterpie helmintóz (str. 54) již zbytečně uvádíte thiabendazol. V jaké indikaci je 

v současnosti thiabendazol využíván? 

 

Celkově hodnotím tuto práci velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 24. 5. 2011 Podpis oponenta diplomové práce 

 


