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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tato práce navazuje na diplomovou práci Blanky Virtové; pokračuje ve sledování parazitologického 
stavu stáda zubrů potom, co byli léčeni a poté vypuštěni z aklimatizační obory. Dále věnuje pozornost 
výskytu parazitů v aklimatizační oboře poté, co ji zubři opustili.  Zpracování práce je pečlivé, 
informativní, srozumitelné. Teoretická část je poměrně rozsáhlá. Je v ní zpracována biologie a 
zoologie zubra evropského jeho onemocnění neinfekční, bakteriózy a virózy. Největší pozornost je 
věnována pochopitelně endoparazitózám, ektoparaziózy jsou rovněž zmíněny. S ohledem na 
zaměření práce je podán přehled antiparazitik vhodných pro podání zubrům.  
Terénní experimenty byly vhodně navrženy a poskytly validní vzorky pro tuto práci.  Její 
experimentální část je dobře zpracovaná, což svědčí mj. o dobrých zkušenostech autorky s 
používanými metodami. 
Výsledky jsou shrnuty koncizně, data jsou interpretována přehledně. Diskuse je fundovaná, opírá se o 
dobré autorčiny znalosti problematiky. 

 
Dotazy a připomínky:  
V přehledu parazitů jsem nenalezl střečka. Ten zubry nenapadá nebo jde jen o opomenutí? Naznačte, 
prosím, jaký bude další postup vůči parazitům u zubrů v oboře. Měnila byste organizaci karantény. 
Víte, jak se řeší problém eventuálního zavlečení parazitóz u jiných přemísťovaných zvířat? 

 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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