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Kateřina Chlumová zpracovala poměrně rozsáhlou a ucelenou literární rešerši 

věnovanou problematice tasemnic a hlístic parazitujících na lovné zvěři a 

hospodářských zvířatech. Obě skupiny nejprve charakterizuje po morfologické a 

biologické stránce a následně se přehledně věnuje jejich nejvýznamnějším 

zástupcům. Celkem takto zpracovala 56 zástupců. V poslední kapitole se autorka 

věnuje metodám povinného veterinárního vyšetření ulovených a poražených kusů 

zvěře a domácích zvířat a seznamuje čtenáře i se související platnou legislativou. 

 

Předloženou bakalářskou práci považuji za velice zdařilou. Autorka čerpala 

z úctyhodného množství literárních zdrojů, vedle učebnic a dalších souhrnných textů 

cituje i řadu původních cizojazyčných vědeckých článků z parazitologických, 

zoologických i veterinárních odborných časopisů. Zdroje jsou citovány korektním 

způsobem. Z práce je patrné velké vynaložené úsilí a především hluboký zájem a 

nadšení pro zpracovávané téma. Po obsahové i formální stránce je práce velmi 

pěkně dotažená, doplněná řadou vhodně vybraných ilustrací, které by sice mohly 

slabší povahy odradit, ale k tématu prostě patří.  

 

Po stylistické stránce je práce rovněž kvalitní, text je většinou čtivý a poutavý. 

Autorka místy přechází z odborného jazyka do jazyka populárně naučného až 

novinářského, což občas působí úsměvně. Například věta „Nejvyšším počtem řádů 

se pak mohou chlubit především ryby a paryby.“ nenechá čtenáře na pochybách, že 

ryby a paryby jsou na počet svých známých tasemničích parazitů patřičně hrdé. 



 

K práci nemám zásadnější výhrady, pouze doporučení. Orientaci v textu by výrazně 

usnadnil rejstřík zpracovaných druhů a rodů i rejstřík odborných pojmů. Uvítal bych i 

přehlednou souhrnnou tabulku, ve které by byly ke každému zástupci uvedeni 

definitivní hostitelé, mezihostitelé a možný způsob nákazy. 

 

Práci jednoznačně doporučuji k úspěšné obhajobě, podle mého názoru výrazně 

vybočuje nad průměr. Stojí za to si ji vytisknout a postavit do příruční knihovničky, 

aby po ní mohl člověk kdykoli sáhnout, pokud hledá nějakou konkrétní informaci 

o helmintózách lovených nebo hospodářských zvířat.  

Autorku prosím, aby při obhajobě zodpověděla následující otázky: 

 

1. Jak správně uvádíte, mezihostiteli a vektory tasemnic čeledi Anoplocephalidae 

jsou půdní roztoči pancířníci na pastvinách. Vyskytují se u nás tito roztoči 

běžně, nebo spíš výjimečně a kolik druhů u nás zhruba žije? Pokud je 

hospodář na pastvině zjistí, má se snažit své stádo koní preventivně přemístit 

jinam? 

2. Jsou známy nějaké případy, kdy parazit svému hostiteli prospívá? Pokud ano, 

prosím, uveďte je. 

3. Nákaza larvami psích škrkavek rodu Toxocara ohrožuje nejvíce malé děti. 

Jakým způsobem se může dítě nejčastěji nakazit a co je důležité pro prevenci 

nákazy? 
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