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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce je tradičně rozdělená do dvou částí a to na část teoretickou a experimentální. V první 
části teoretické lze nalézt diskutovanou problematiku intenzivních chovů zvěře, popis 
hostitelů, kteří se vztahují ke studovanému tématu, rozdělení chorob spárkaté zvěře 
s důrazem na choroby způsobené parazity a také léčiva, která se vztahují k vybraným 
chorobám.   
Experimentální části předchází vytyčení cílů a následuje popis užitého materiálu a metodik. 
Navazující kapitola výsledky je pak přehledně rozdělena do sekcí dle studovaných lokalit. Ve 
stejném duchu je i diskusní část, kde studentka přehledně rozebírá dosažené výsledky. 
Celkově je práce přehledně a srozumitelně napsaná, bez výraznějších překlepů a chyb. Obě 
části, jak teoretickou, tak experimentální hodnotím jako vyvážené. K práci mám pouze 
drobné připomínky a na studentku několik dotazů.  
 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám následující připomínky: 
1. V abstraktu k práci bych očekával trochu více informací. Např. procentuální vyjádření 
poklesu v nálezech po léčbě na jednotlivých lokalitách.  
2. V anglicky a česky psaném abstraktu je uvedeno rozdílné dávkování albendazolu v oboře 
Biely potok.  
3. V práci se vyskytují výrazy jako slzník, slechy, světla, větrník a další. Některé jsou v práci 
sice vysvětleny, některé však nikoliv. Domnívám se, že by mohl být v práci zařazen malý 
slovníček těchto výrazů.  



4. U granulátů léčiv použitých v této práci postrádám postup výroby. Pokud se však jednalo o 
HVLP, pak postrádám obchodní název a firmu, která přípravek dodala.  
5. Na str. 15 se vyskytuje formulace: "Podle literárních pramenů se hmotnost jelenů ….". 
Bohužel zde není jasné, které literární prameny má studentka na mysli.  
6. Na str. 16-17 se vyskytují pouze dvě citace. Bohužel není ani jasné, k jaké z těchto dvou 
citací patří text z těchto dvou stran.  
7. Na str. 30 začíná text pojednávat o helmintech, aniž by bylo jasné přerušení s předchozím 
textem, který se zabýval prvoky.  
8. Pro bahnatku malou bych spíše užíval latinský název Galba truncatula. 
9. Na str. 31 se v textu objevují 3 červené čárky bez zjevného důvodu. 
10. Str. 34 - rozdělení hlístic podle lokalizace v těle hostitele by si zasloužilo vlastní 
podkapitoly.  
11. Na str. 40 a 41jsou zmiňována léčiva doramektin a moxidektin. Jejich doba působení je 
srovnávána s ivermektinem. U ivermektinu však doba působení v předchozím textu chybí a 
není tak s čím srovnávat.  
12. Na str. 45 je popisován léčivý přípravek Cermix. Chybí zde ovšem zdroj, ze kterého byly 
dané informace citovány. U rafendazolu tento zdroj citován sice je, avšak v citacích chybí 
celá adresa vedoucí k této informaci. Pouhé uvedení www.uskvbl.cz nestačí.  
13. Údaj na str. 47 - stavy zvěře - bylo by dobré uvádět, jakému datu. Na této straně se také 
nachází citace ve formě (www.bielypotok.com), která však v tomto tvaru není v seznamu 
citované literatury uvedena.  
14. Str. 48. roztok o specifické hmotnosti by měl mít uvedeny nějaké jednotky.  
15. Str. 53. U obory Vlkov je ve výsledcích zmiňována snaha o navázání na výsledky 
z předchozích let. Mohly by zde být ve stručnosti shrnuty.  
 
 
 
Na studentku mám následující dotazy:  
1. Jak rozšířená je v Čechách nákaza Dicrocoelium dendriticum. Jsou známy nějaké údaje?  
2. V práci se zmiňujete o Fascioloides magna. Jaký je její původ a jaká léčba se v našich 
podmínkách proti této motolici využívá.  
3. Na str. 49 je napsáno, že se metoda použitá k ovoskopickému vyšetření lišila dle lokality, 
z níž pocházely vzorky. Můžete vysvětlit proč?  
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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