
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Oponent/ka: Mgr. Ivan Vokřál, Ph.D.   

 

Autor/ka práce: Pavlína Žváková  

 

 
 

Rok obhajoby: 2012

Název práce:  
Parazitostatus kamzíka horského v oblasti Rumburku a výsledky jeho kontroly  

 

 
Rozsah práce: počet stran: 43, počet grafů: 1, počet obrázků: 0,  
 
počet tabulek: 11, počet citací: 38,  počet příloh: 6 
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce studentky Pavlíny Žvákové je rozdělená tradičně do dvou hlavních částí. V první části 
je řešen současný stav problematiky a v druhé části experimentální podmínky a výsledky. 
Práce je přiměřeně stručná danému tématu a působí vyváženě. Je napsána velmi 
srozumitelně bez výraznějších překlepů. Experimentální podmínky a metodiky jsou taktéž 
popsány srozumitelně a jasně. Diskuse na závěr hodnotí a shrnuje dle mého názoru 
přehledně naměřené výsledky.  
Mohu konstatovat, že všechny vytyčené cíle, tak jak jsou zmíněny na straně 22, studentka 
splnila.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám následující připomínky:  
1. Abstrakt k práci by mohl být obsáhlejší a mohly by v něm být zmíněny výsledky 
vyhodnocení anthelmintické účinnosti podaných léčiv z let 2009 a 2011. V překladu abstraktu 
bych pak navrhoval přeložit i výraz "Okresní myslivecký spolek". 
2. V úvodu se objevuje formulace "dostupná literatura většiny autorů". U takovéto formulace 
bych očekával příklady autorů. Obdobné formulace se v práci objevují i na jiných místech 
(str. 14, 9) 
3. Str. 3 Zde je napsáno, že přebarvování srsti u kamzíků je důležitým biologickým 
ukazatelem. Není ale zřejmé, čeho.  
4. Na straně 5 se  objevuje systematické členění důležitých parazitických taxonů bez 
předchozího úvodu. Není ani jasné, podle čeho byly tyto taxony vybrány jako důležité.    



5. Citace autorů Chroust a Forejtek na straně 40 by měly být seřazeny chronologicky.  
6. Na str. 9 je formulace: "Z dostupné literatury vyplývá" - není jasné, o jakou literaturu se 
jedná, protože zde nenavazuje žádná citace. K informaci o počtu druhů tasemnic v ČR u 
kamzíka také chybí na této straně citace.  
7. Str. 10 - 14 popisují cizopasníky rozdělené dle výskytu v těle hostitele. Bohužel celý 
soubor informací na těchto stranách působí, jako by byl zařazen v kapitole  3.2.2.4 
Nematoda, čemuž neodpovídá ovšem obsah. Doporučil bych zde vložení celé nové kapitoly, 
která by vše jistě zpřehlednila.  
8. Str. 13. Muellerius tenuispiculatus je uváděn jako specifický cizopasník kamzičí zvěře. 
Jistě by si zasloužil více prostoru.  
9. Na str. 15 se uvádí: larvy osidlují oblasti světel. Výraz "světla" by bylo v tomto případě 
vhodné vysvětlit.  
10. Na str. 16 jsou zmiňovány pokusy o léčbu střečkovitosti na našem území. Není ale 
zřejmé, z jakého zdroje tato informace pochází.   
11. Na str. 18 se nacházejí dva obdélníčky u chemických názvů ivermektinu. Domnívám se, 
že by zde mělo být malé "a". 
12. V textu je několikrát citován jako zdroj ÚSKVBL bez rozlišení.  
13. V experimentální části bych očekával lepší popis lokalit. Zejména vložení mapy by 
vyjasnilo jak vzdálené studované lokality od sebe jsou a jak celá oblast vypadá. U tabulky č. 
3 je navíc zmiňována lokalita Česká Kamenice, o které se v předchozím popisu lokality 
nepíše.  
14. V roce 2010 byla léčba prováděna Okresním mysliveckým spolkem. Nebylo možné zjistit, 
jaké látky byly použity? V textu jsem tuto informaci nenalezl.  
15. Nenalezl jsem citaci Gebauer (1932). 
16. str. 36 v diskusi se popisuje tvorba speciálního oplocení, které umožňuje přístup ke 
krmivu pouze kamzíkům. Tato skutečnost mohla být zmíněna i v metodice.  
17. Porovnání zastoupení parazitů v jiných lokalitách by mohlo být shrnuto v tabulce.  
 
Otázky na studentku:  
1. Na straně 10 uvádíte, že české jméno pro tasemnici Moniezia benedeni je tasemnice 
srnčí, na straně 12 ji však uvádíte jako tasemnici ovčí. Můžete tento fakt nějak zdůvodnit?  
2. Citujete převážně českou literaturu a to často časopis Myslivost. Je to proto, že jsme jediní 
na světe, kteří se podobnou problematikou zabývají?  
3. Na straně 18 popisujete, že makrocyklické laktony obsahují skupinu avermektinů. Jsou 
tedy i jiné skupiny?  
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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