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Témata bakalářských prací pro studijní obor Ochrana zvířat a welfare pro akademický rok 2019/20 

 

Kód 

ústavu 
Téma a anotace bakalářské práce * Vedoucí bakalářské práce 

2150 
Sympatrický výskyt luňáků červených a luňáků hnědých 

Bude hodnocen rozsah sympatrického výskytu v ČR a analyzovány jeho příčiny. 
H Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 

2150 

Hnízdní biologie výra velkého  

Telemetricky bude sledováno hnízdění a podle fotodokumentce bude analyzováno chování v 

hnízdní době. 

E 
 

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 

2150 

Morfometrie luptoušů volně žijících ptáků 

Bude zpracována a vyhodnocena morfometrie nejpočetnějších druhů luptoušů u volně žijících 

ptáků ČR. Bude zhodnocen význam jednotlivých znaků využitelných pro druhovou determinaci 

daných skupin luptoušů. Rozměry luptoušů budou vztaženy k velikosti hostitelů a bude 

zhodnocena korelace mezi těmito charakteristikami. K vyhodnocení bude využita sbírka všenek 

dr. K. Pflegera uložená v Národním Muzeu v Bratislavě, cca 4000 trvalých preparátů luptoušů. 

E 

 

Mgr. Lucie Ošlejšková 

 

 

2150 

Escherichia coli rezistentní ke klinicky významným skupinám antibiotik u volně žijících 

ptáků  

Bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám nejsou pouze problémem humánní a veterinární 

medicíny, ale dochází také k jejich masivnímu šíření do prostředí. V populacích volně žijících 

ptáků byly identifikovány patogenní bakterie s rezistentní ke klinicky významným skupinám 

antibiotik. Cílem práce bude prokázat vybrané skupiny patogenních a rezistentních kmenů 

Escherichia coli v souboru izolátů z různých druhů volně žijících zvířat. Následně bude u těchto 

izolátů proveden průkaz rezistence k antimikrobiálním látkám za využití mikrobiologických a 

molekulárně-biologických metod.  

E Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. 

2150 

Morfometrická variabilita a parazitologické charakteristiky u luptoušů (Amblycera) volně 

žijících ptáků Jižní Afriky 

Budou připraveny trvalé preparáty luptoušů nalezených u rozdílných druhů volně žijících ptáků. 

Zhodnocena bude morformetrická variabilita luptoušů a budou vyhodnoceny nalezené parazito-

hostitelské vazby s poznámkami k prevalenci, intenzitě, abundanci a poměru pohlaví. Budou 

připraveny morfometrické popisy nalezených druhů luptoušů. K práci bude využita sbírka 

luptoušů uložená na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno. 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 
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2150 

Monitoring ptáků v lokalitě Chvojnice – Oslava 

Bude proveden monitoring ptáků na vybraných lokalitách v oblasti Chvojnice - Oslava. Budou 

prohlédnuty porostové mapy studované oblasti a budou vytipovány porosty různé věkové 

struktury. Ptáci budou určeni přímým pozorováním, jak vizuálně i akusticky. Bude 

vyhodnoceno druhové spektrum, početnost, případně zpěvní aktivita zaznamenaných ptáků. 

Budou vyhodnoceny rozdíly mezi lokalitami. Zhodnocen bude vliv a význam věkové struktury 

porostu na avifaunu. 

E 
Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 

 

2150 

Krevní parazitičtí prvoci želv Vietnamu 

Bude provedena druhová diagnostika a stanovena prevalence parazitů. Využije se materiál z 

dřívějších sběrů. 

E Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. 

2150 
Hlodavci brněnských brownfieldů jako zdroj nákaz zvířat a lidí 

Bude studováno druhové spektrum odchycených hlodavců a jimi přenášených patogenů. 
E Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. 

2150 
Monitoring kosů v brněnských parcích 

Vizuálně a akusticky budou sledováni kosi, u nichž bude určena denzita jejich populace. 
E Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 

2150 
Bezobratlí v hnízdech pěvců 

Bude analyzován výskyt bezobratlých v hnízdech z umělých budek. 
E Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 

2150 

Morfometrie péřovek rodového komplexu Brueelia z neotropické oblasti 

K hodnocení parazito-hostitelských vazeb mezi ptáky a všenkami bude využit material z 

dřívějších sběrů. 

E Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 

    

2190 

Vliv vybraných pesticidů na žížaly jako součást potravního řetězce  

Žížaly jsou významnou složkou potravního řetězce. Jejich význam pro zlepšování kvality půdy 

je nesporný, nicméně jsou i atraktivní potravní nabídkou zejména pro ptačí druhy v zemědělské 

krajině. Cílem práce bude vyhodnotit vliv vybraných pesticidů použitých pro ošetření 

pěstovaných plodin na abundanci, denzitu, druhovou diverzitu a dominanci druhů žížal. 

Student/ka si vytipuje minimálně 3 pozorovací plochy dle plodiny pěstované k energetickému 

využití (např. řepka, okopaniny, nebo kukuřice), ze vzorku půdy vybere žížaly, u kterých 

stanoví základní kvalitativní a kvantitativní ukazatele. Nedílnou součástí práce bude 

ekotoxikologický test s žížalou (Eisenia fetida) z laboratorního chovu, z jehož výsledku (LC50, 

NOEC, LOEC) bude vyhodnoceno potenciální ekologické riziko použitého pesticidu pro ptáky. 

Získaná data budou statisticky vyhodnocena. 

E 

Prof. RNDr. Miroslava 

Beklová,CSc./Mgr. Barbora 

Havelková, Ph.D. 

2190 Porovnání výskytu stereotypního chování u sportovních koní a koní v jezdecké škole H Doc. MVDr. Hana Banďouchová, 
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Cílem práce bude popis jednotlivých typů stereotypního chování koní a komparace frekvence 

jejich výskytu s ohledem na využití koní. 

Ph.D., Dipl. ECZM 

2190 

Hodnocení prevence genetických onemocnění psů z pohledu welfare 

Výskyt genetických onemocnění významně ovlivňuje kvalitu života a welfare postiženého 

jedince. Cílem této práce bude posoudit účinnost opatření k zamezení těchto onemocnění ve 

vybraných chovech a u vybraných plemen psů. 

H 
Doc. MVDr. Hana Banďouchová, 

Ph.D., Dipl. ECZM 

2190 

Posuzování zdravotního stavu ryb ve vybraných vodárenských nádržích 

Dobrý zdravotní stav ryb je základním ukazatelem welfare. Na Ústavu ekologie a chorob zvěře, 

ryb a včel je každoročně vyšetřován zdravotní stav ryb odlovených ve vybraných vodárenských 

nádržích. Cílem BP je účastnit se vyšetřování zdravotního stavu ryb, na základě získaných dat 

zdravotní stav posoudit a porovnat rozdíly mezi jednotlivými nádržemi.  

H 
Doc. MVDr. Miroslava Palíková, 

Ph.D. 

2190 

Hodnocení zdravotního stavu ryb v kaprovém rybníkářství 

Cílem práce bude hodnocení celkového zdravotního stavu kaprů, odlovených v rámci 

monitoringu zdravotního stavu v rybnících Rybářství Hodonín. Bude hodnocen především 

výskyt různých druhů parazitů a intenzita parazitárních infekcí. Budou porovnávány výsledky, 

zjištěné v jednotlivých nádržích. 

H MVDr. Ivana Papežíková,Ph.D. 

2190 

Stanovení lysozymu v kožním slizu ryb 

Cílem práce bude stanovení koncentrace lysozymu v kožním slizu ryb metodou jednoduché 

radiální imunodifúze. Budou srovnávány výsledky zjištěné u ryb, chovaných v různých 

akvakulturních systémech a budou vyhodnoceny i sezónní změny. 

E MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. 

2190 

Biodiverzita obojživelníků a výskyt chytridiomykózy ve Ždánickém lese 

Ždánický les je biogeograficky hraniční oblastí, kde se vyskytují některé karpatské druhy a 

druhy vázané na bukové lesy. Z pohledu výskytu obojživelníků se jedná o opomíjenou oblast, s 

potenciálem k nálezu nových populace několika druhů. Populace na okrajích areálů mají velký 

význam pro stadium ohrožujících faktorů a jejich detailní zmapování je významným přínosem 

pro biologii druhů ale take jejich praktickou ochranu. 

E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 

2190 

Výskyt původce chytridiomykózy u obojživelníků na Brněnské přehradě a okolí 

Bakalářská práce bude zjišťovat druhové složení obojživelníků a výskyt původce 

chytridiomykózy v bezprostředním okolí Brněnské přehrady. Přestože samotná přehrada není 

vhodným prostředím prakticky pro žádný druh obojživelníka, nachází se v jejím přilehlém okolí 

množství rozmanitých biotopů. Průzkum a vzorkování bude probíhat na jaře, v létě a na podzim 

a výsledky analýz qPCR na přítomnost B. dendrobatidis pak budou vyhodnoceny ve vztahu 

E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 
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k hostitelským druhům. 

2190 

Srovnání výskytu B. dendrobatidis u dvou druhů kuněk a jejich hybridů na Moravě 

Bakalářská práce bude srovnávat prevalenci a intenzitu infekce u kuňky obecné, kuňky 

žlutobřiché a jejich hybridů. Vzorky budou sbírány v návaznosti na výzkum hybridních kuněk 

probíhající na Masarykově univerzitě. Výsledky pomůžou lépe pochopit význam 

chytridiomykózy na populace druhů a její potenciální vliv na udržování reprodukční bariéry 

mezi druhy. 

E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 

2190 

Zdravotní stav ryb v nádrži s komerčním rybolovem 

Cílem práce bude na vybraných nádržích určených ke sportovnímu rybolovu posouzení vztahu 

mezi denzitou rybí obsádky, zdravotním stavem ryb s vyjádřením intenzity infekce, tlakem 

loveckého rybolovu a podmínek welfare. 

H Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, Ph.D. 

2190 

Molekulární detekce Bartonella spp. v srdeční tkáni netopýrů 

Cílem zadané práce bude pomocí molekulárních metod zhodnotit zastoupení patogenních 

baktérií Bartonella spp. v srdeční tkáni netopýrů. Student izoluje DNA a následně pomocí PCR 

metody a sekvenace vzorků identifikuje zastoupení baktérií ve tkáni zvířat. 

E RNDr. Veronika Kováčová, Ph.D. 

2190 

Indikátory stresu u mufloní zvěře v Oborě Poodří 

Cílem práce bude měření a posouzení kortizolu u dančí zvěře v oborovém chovu. Komparovány 

budou hodnoty kortizolu jako indikátor krátkodobého a chronického stresu (hodnoty v trusu, 

krvi, kožních derivátech) a dále v jednotlivých obdobích roku s různou intenzitou lovu. 

E 

 
Ing. František Vitula, Ph.D. 

2190 

Vliv fermentačních zbytků z bioplynových stanic na zástupce edafonu, jako potravního 

zdroje pro volně žijící obratlovce v agroekosystému 

Otázka využití druhotných produktů bioplynových stanic (fugát,digestát) je v současné době 

velmi diskutována, zejména pro potenciální riziko kontaminace potravních řetězců. Cílem 

bakalářské práce bude využití testů na půdních organismech (chvostoskok, roupice, žížaly) pro 

hodnocení vlastnosti ekotoxicita fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Zejména žížaly 

jako významní fytofágové jsou atraktivní potravní zdroj pro obratlovce v zemědělské krajině 

(ptáky, savce). Kontaminace potravního řetězce může významně ovlivnit jejich druhovou 

skladbu a početnost v agroekosystému. Student/ka provede testy  se vzorky čerstvého 

fermentačního zbytků i s jeho vodným výluhem s cílem zjistit jejich vliv na reprodukci a 

mortalitu testovacích druhů. Testy budou provedeny v několika opakováních, výsledky budou 

vyhodnoceny pomocí statistického software, vypočteny budou hodnoty LOEC, NOEC, EC50. 

Bude dovozeno riziko druhotných produktů bioplynových stanic na potravní zdroje pro volně 

E 

 

Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. 

 Mgr. Barbora Havelková, Ph.D. 
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žijící obratlovce v agroekosystému. 

2190 

Monitoring střevlíkovitých na loukách a pastvinách 

Náplní práce bude studium odborné literatury a zpracování literární rešerše týkající se skupiny 

střevlíkovití (Carabidea) a způsobů jejich odchytu. Na vybraných plochách, s různým způsobem 

obhospodařování, budou položeny zemní pasti a proběhne monitorování druhového i početního 

zastoupení v rámci této skupiny. Následně bude proveden výpočet ekologických charakteristik a 

jejich grafické vyjádření, zhodnocení zjištěných výsledků a porovnání jednotlivých zvolených 

ploch. Student navrhne případná opatření vedoucí ke zlepšení stavu zkoumaného prostředí. 

E 

 
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D. 

2190 

Monitoring střevlíkovitých v městských parcích 

Náplní práce bude studium odborné literatury a zpracování literární rešerše týkající se skupiny 

střevlíkovití (Carabidea) a způsobů jejich odchytu. Ve zvolených parcích budou na vybraných 

plochách položeny zemní pasti a proběhne monitorování druhového i početního zastoupení v 

rámci této skupiny. Následně bude proveden výpočet ekologických charakteristik a jejich 

grafické vyjádření, zhodnocení zjištěných výsledků a porovnání jednotlivých zvolených ploch. 

Student navrhne případná opatření vedoucí ke zlepšení stavu zkoumaného prostředí. 

E 

 
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D. 

    

2220 

Vliv složení krmné dávky na příjem krmiva, hmotnost, kondici a zdraví morčat 

V bakalářské práci bude hodnocena výživa morčat (dospělců a mláďat). Budou sledovány dva 

chovy morčat (vyšší počet jedinců v chovu, podobné podmínky chovu, odlišná výživa). V těchto 

chovech bude odebrána podávaná krmná směs, seno a zelená píce a bude u nich provedena 

chemická analýza (základní chemický rozbor). U krmné směsi bude sledováno komponentní 

zastoupení v krmné směsi. V chovech se bude hodnotit technologie chovu, bude pozorována 

denní spotřeba krmiva a přebírání/upřednostňování krmiva a doba času strávená příjmem 

krmiva za den. U jedinců v chovu bude zaznamenávána hmotnost v pravidelných intervalech, u 

nichž bude zjišťovat hmotnost a zdravotní stav. Výsledky z analýzy krmiv budou vyhodnoceny 

a porovnány s dostupnou literaturou. Výsledky s údaji o hmotnosti budou statisticky 

vyhodnoceny v rámci každého chovu i vzájemně mezi oběma chovy. Na závěr práce bude také 

vysloveno doporučení pro dané chovy. Hypotéza: Rozdílné složení krmné dávky pro morčata 

má vliv na jejich kondici a zdraví. 

H MVDr. Jana Tšponová, Ph.D. 

2220 

Vliv výživy na hmotnost, kondici a zdravotní stav koček a koťat  

V bakalářské práci bude hodnocena výživa koček (dospělců a narozených mláďat). Budou 

sledovány dva chovy koček (větší počet jedinců v každém chovu, stejné plemeno, obdobné 

H MVDr. Jana Tšponová, Ph.D. 
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podmínky chovu, rozdílný způsob výživy). V chovech bude odebráno krmivo a bude u nich 

provedena chemická analýza (základní chemický rozbor a vybrané minerální látky) a bude 

sledováno komponentní složení krmiv. V chovech se bude hodnotit technologie chovu. Bude 

hodnocena hmotnost dospělců za celý rok a v průběhu březosti u březích samic v pravidelných 

intervalech a hmotnost mláďat před obdobím odstavu (cca do věku dvou měsíců, v prvním 

měsíci života každodenní sledování růstu). U dospělých koček bude sledován denní příjem 

krmiva a vody, BCS, vzhled výkalů a výskyt zdravotních problémů spojených s GIT. Výsledky 

z analýzy krmiva budou vyhodnoceny a porovnány se standardy a vzájemně mezi sebou. 

Výsledky s údaji o hmotnosti, příjmu krmiva a vody a BCS budou statisticky vyhodnoceny v 

rámci každého chovu a budou porovnány mezi oběma vybranými chovy navzájem. Na závěr 

práce bude vysloveno doporučení pro dané chovy. Hypotéza: Odlišná výživa má vliv na růst, 

kondici a zdravotní stav koček a koťat. 

2220 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) a jeho pozice ve fauně a legislativě ČR – změny za 

posledních 10 let 

Jedná se o hodnotící bakalářskou práci a úkolem této bakalářské práce je posouzení 

problematiky kormorána velkého. Práce by měla shrnout a statisticky zhodnotit změny v 

početnosti kormorána a posoudit různá hlediska pohledu na jeho postavení v legislativě ČR za 

posledních 10 let jak z pohledu ochrany přírody, tak z pohledu rybářského managementu. 

H Ing. Lucie Všetičková, Ph.D. 

2220 

Změny ve složení a nutriční hodnotě zooplanktonu během vegetační sezóny 

Je běžnou praxí, že akvaristi odchytávají zooplankton v dostupných stojatých vodách. Ten poté 

slouží jako potrava pro akvarijní ryby. Otázkou však je, zda je zooplankton stejně hodnotnou 

potravou v průběhu celé vegetační sezóny. Úkolem této bakalářské práce bude vyhodnotit 

změny ve složení společenstva a základních živin zooplanktonu během vegetačního období. 

H Ing. Lucie Všetičková, Ph.D. 

2220 

Porovnání emisí methanu u laktujících a nelaktujících dojnic ve vybraném chovu na 

základě predikce z příjmu energie z krmiva a obsahu vybraných živin 

Hypotéza: Produkce methanu u laktujících a nelaktujících dojnic se liší v závislosti na příjmu 

energie krmiva a obsahu vybraných živin v krmné dávce. Cílem práce bude vypočítat emise 

methanu u dvou skupin dojnic, laktujících a nelaktujících a porovnat tyto dvě skupiny dojnic 

mezi sebou. Emise methanu budou počítány na individuální bázi, tj. pro 10 vybraných dojnic 

v každé skupině. U těchto dojnic budou zjištěny vstupní parametry, tj. živá hmotnost, složení 

krmné dávky a obsah živin, příjem sušiny a energie, dále pak u laktujících dojnic bude 

zaznamenána produkce mléka a obsah mléčných složek (tuk, bílkovina, laktóza a močovina – 

H Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D. 
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tyto údaje budou získány z databáze kontroly užitkovosti). Emise methanu bude vypočtena 

s využitím empirických predikčních rovnic pro laktující a nelaktující dojnice podle Hristova et 

al. (2013). Získaná data budou statisticky vyhodnocena. 

2220 

Porovnání vybraných produkčních a reprodukčních parametrů u dojnic s rozdílnou 

úrovní produkce ve vybraném chovu dojnic 

Hypotéza: Úroveň užitkovosti u dojnic stejného plemene v obdobném stádiu laktace má vliv na 

obsah základních složek mléka, profil mastných kyselin mléčného tuku a na základní ukazatele 

reprodukce. Cílem práce bude porovnat vybrané produkční (dojivost, obsah tuku, bílkovin, 

laktózy a močoviny v mléce a profil mastných kyselin mléčného tuku) a reprodukční parametry 

(inseminační interval, servis perioda, inseminační index, mezidobí) u dojnic s rozdílnou úrovní 

produkce ve vybraném chovu dojnic. Pro tento účel budou ve zvoleném chovu vybrány dvě 

skupiny dojnic po 8 – 10 ks tak, aby měly srovnatelné pořadí a délku laktace, ale rozdílnou 

úroveň produkce. Vybrané produkční a reprodukční ukazatele budou vyhodnoceny na základě 

dat z kontroly užitkovosti a budou doplněny o profil mastných kyselin mléčného tuku. Tj. v 

době termínu odběru vzorků pro kontrolu užitkovosti budou od vybraných dojnic odebrány 

individuální vzorky mléka, které budou analyzovány na profil mastných kyselin. Souběžně 

budou odebrány i vzorky krmné dávky a analyzovány na obsah základních živin. Získaná data 

budou statisticky vyhodnocena. 

H Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D. 

2220 

Vliv složení krmných dávek a úrovně výživy na reprodukční ukazatele u dojnic ve 

vybraných chovech 

Předmětem řešení bakalářské práce bude hodnocení reprodukčních ukazatelů ve dvou chovech 

dojnic stejného plemenného typu ve vztahu k výživě a jejich vzájemné srovnání. Student bude 

v průběhu roku zaznamenávat základní ukazatele reprodukce získané ze zootechnické evidence 

a měsíčních sestav kontroly užitkovosti, které následně statisticky vyhodnotí a srovná mezi 

oběma chovy. Dále bude sledovat kondici u vybrané skupiny dojnic v závěrečné fázi laktace, 

v období stání na sucho, okolo porodu a v počáteční fázi laktace. V průběhu sledování odebere 

v obou chovech opakovaně vzorky směsných krmných dávek pro dojnice k laboratorní analýze 

živin a provede vyhodnocení jejich surovinového a živinového složení ve vztahu k možnosti 

ovlivnění reprodukčních ukazatelů v obou chovech.  

H MVDr. Eva Štercová, Ph.D. 

2220 

Srovnání příjmu suchého krmiva pro psy s rozdílným zdrojem a obsahem proteinů a tuků 

Cílem bakalářské práce bude provést testování chutnosti suchých extrudovaných krmiv pro psy 

na vybraném počtu dospělých psů (8-10) stejného plemenného typu a velikosti. Postup testování 

H MVDr. Eva Štercová, Ph.D. 
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se bude shodovat s postupy běžně používanými výrobci krmiv a bude při něm použitý tzv. test 

dvou misek (two-bowl test), kdy budou postupně testovány tři dvojice krmiv; s rozdílným 

hlavním zdrojem živočišného proteinu při obdobné koncentraci proteinů a tuků, s rozdílnou 

koncentrací proteinů při stejném původu hlavních surovin a s rozdílnou koncentrací tuků při 

stejném původu hlavních surovin. Při testování se bude hodnotit první výběr krmiva, poměr 

příjmu a poměr spotřeby krmiva ponechaného po dobu 20 minut. Test každé dvojice krmiv bude 

opakován po dobu 4 dnů. Zjištěné výsledky budou zaznamenány a následně statisticky 

vyhodnoceny.  

2220 

Výživa laboratorních myší ve vybraných chovech 

Předmětem hodnocení budou vybrané chovy myší s odlišným zastoupením živočišné bílkoviny 

v krmivu, kde bude sledován přístup chovatelů k výživě, používaná krmiva, doplňky a 

technologie krmení, délka sledování se odhaduje na 6 měsíců. Ze sledovaných parametrů budou 

získány výsledky o spotřebě krmiva, analytické složení, bude porovnán aktuální příjem živin 

s požadavky na výživu myší, budou odebírány a váženy vzorky nespotřebovaného krmiva. 

Hypotéza: Předpokládá se, že myš, jako všežravec s malým množstvím živočišné složky 

v potravě, preferuje živočišnou bílkovinu. 

H Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D. 

2220 

Vliv krmné dávky na růstové schopnosti králíků 

V pravidelných intervalech bude v průběhu cca 6 měsíců hodnocena a srovnána výživa v chovu 

králíků, sledována bude technologie krmení, používaná krmiva, komponentní a živinové složení 

krmné dávky a živá hmotnost zjištěná individuálním vážením. Ze sledovaných parametrů budou 

získány výsledky o spotřebě krmiva, analytické složení, bude porovnán aktuální příjem živin 

s požadavky na výživu králíků. Hypotéza: Předpokladem je vliv krmné dávky v závislosti na 

použité kompletní krmné směsi na živou hmotnost králíků. 

H Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D. 

    

2230 

Vliv metody stimulace říje na plodnost samic brojlerových králíků HYPLUS v podzimním 

období 

V běžném komerčním chovu brojlerových králíků bude v rámci experimentální činnosti 

sledován vliv použité metody stimulace říje na výsledky reprodukce samic genofondu 

HYPLUS. Bude sledována hypotéza, zda stimulace říje pomocí exogenní aplikace hormonu 

eCG v dávce 25 IU/ks před inseminací u experimentální skupiny samic v podzimním období 

ovlivní jejich zabřezávání a počet všech a živě narozených mláďat ve vrhu oproti samicím 

v kontrolní skupině. U samic v kontrolní skupině bude stimulace říje prováděna pouze 

E Prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. 
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prodloužením světelné periody (16 hod./den) po dobu 6 dnů před inseminací, které se 

v současnosti v chovech běžně uplatňuje.   

2230 

Organoleptické a fyzikálně – chemické vlastnosti napájecí vody v chovu skotu 

Cílem bakalářské práce bude vyšetření napájecí vody v ustájení dojnic a v ustájení telat 

v průběhu různých ročních období. Analýza vzorků vod na organoleptické vlastnosti (barva, 

zákal, pach) a vybrané fyzikální a chemické ukazatele např. (pH, teplota, konduktivita, 

manganistanové číslo, chloridy, chlor a amoniak) bude provedena v ústavní laboratoři. Výsledky 

z laboratorních analýz vod student mezi sebou statisticky vyhodnotí. Získané výsledky bude 

konfrontovat s doporučenými ukazateli kvality napájecí vody a v případě nedostatečné kvality 

vody navrhne chovateli nápravná opatření. Předpokladem je, že kvalita vody v případě vlastního 

zdroje může být ovlivněna v různém ročním období zemědělskými pracemi, mezi něž patří např. 

použití statkových hnojiv, které jako polutanty mohou následně přecházet do vodního zdroje. 

Dále se předpokládají rozdíly v organoleptických a fyzikálních parametrech napájecí vody 

v závislosti na odlišném typu napájecího zařízení v ustájení dojnic a telat a také v souvislosti 

s vlastní pracovní činnosti daného personálu.  

H MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D. 

2230 

Vliv dezinfekce paznehtů na zdravotní stav pohybového aparátu v chovu dojnic 

Student v rámci bakalářské práce bude sledovat zdravotní stav pohybového aparátu, který je 

významným ukazatelem welfare a pohody zvířat ve vybraných chovech dojeného skotu se 

stejnou technologií chovu. Student se zaměří na srovnání používání různých typů dezinfekčních 

přípravků v chovech dojnic. Získaná data zdravotního stavu pohybového aparátu a používání 

dezinfekce student porovná a následně statisticky vyhodnotí. Z dosažených výsledků se 

přepokládá optimalizace dezinfekce pohybového aparátu ve vybraných chovech dojnic. 

H MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. 

2230 

Vliv technologie ustájení na zdravotní stav pohybového aparátu v chovu dojnic 

Student v rámci bakalářské práce bude sledovat zdravotní stav pohybového aparátu, který je 

významným ukazatelem pohody zvířat a welfare, ve vybraném chovu dojnic s různou 

technologií ustájení. Student bude srovnávat vztah různých typů ustájení a jejich vliv na 

zdravotní stav pohybového aparátu dojnic. Získaná data zdravotního stavu pohybového aparátu 

a technologie ustájení dojnic bude student následně porovnávat a statisticky vyhodnocovat. 

Z dosažených výsledků se přepokládá prokázání vlivu technologie ustájení na zdravotní stav 

pohybového aparátu dojnic. 

H MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. 

2230 
Incidence vad exteriéru v závislosti na plemenné příslušnosti u králíků se středním 

tělesným rámcem 
H MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D. 
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Předmětem řešení BP bude porovnání výskytu významných exteriérových znaků (např. tvarové 

vady, pohlavní dimorfizmus, vady kostry a zevních orgánů, vady osrstění apod.) u většiny 

středních plemen králíků chovaných v ČR. Cílem BP bude ověření hypotézy, že mezi 

vybranými středními plemeny králíků existují rozdíly v incidenci specifických vad jejich 

exteriéru. Předpokládaná lokalita pro sběr dat studentem bude Jihomoravský a Středočeský kraj 

s tím, že se očekává statistické zpracování dat o exteriéru více než 500 jedinců králíků. 

2230 

Vliv turnusu na vybrané ukazatele výkrmnosti a jatečné hodnoty prasat v průběhu roku 

Cílem bakalářské práce bude zhodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty ve vybraném chovu 

prasat. V rámci hodnocení výkrmnosti bude sledována např. průměrná délka výkrmu a 

průměrný denní přírůstek. Dílčím cílem práce bude také kategorizace jatečně upravených těl v 

systému SEUROP a zjištění hmotnosti jatečně upravených těl, přičemž se student bude podílet 

na vytipování chovu. Předpokladem je, že jednotlivé turnusy vykrmovaných skupin prasat 

budou v průběhu roku ovlivňovat jejich produkční ukazatele. 

H Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. 

2230 

Vliv věku plemenice a její parity na růstové vlastnosti telat v systému chovu masného 

skotu 

Cílem bakalářské práce bude vyhodnocení produkčních ukazatelů u vybraného stáda masného 

skotu. U plemenic bude zjišťován např. věk při prvním otelení, počet porodů a průměrná délka 

mezidobí a u telat bude zjišťována např. živá hmotnost, přičemž se student bude podílet na 

vytipování chovu. Předpokladem je, že vliv věku plemenic a pořadí parity bude ovlivňovat 

růstové vlastnosti telat v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. 

 

H Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. 

    

2380 

Zhodnocení welfare včel v souvislosti s prací včelaře během roku 

Dílčí manuální činnosti včelaře po celý rok značným způsobem ovlivňují kvalitu chovu 

včelstev, jejich zdraví a pohodu. Vynechání těchto úkonů se vždy projeví na chování a welfare 

včelstva. Základem práce studenta bude sledovat práci včelaře a porovnávat nastavené 

indikátory pohody ve vybraných chovech včelařů. 

H 
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, 

Ph.D. 

2380 

Hodnocení poruch chování a welfare velkých kočkovitých šelem v Zoo ČR 

Cílem bakalářské práce bude porovnat welfare a poruchy chování velkých kočkovitých šelem 

v zoologických zahradách na území České republiky (lev, tygr a případně další). Student bude 

porovnávat jednotlivé chovy zvířat v zoologických zahradách. V práci se bude hodnotit četnost 

výskytu poruch chování v závislosti na prostředí dle rozlohy, potravy, obohacení chovu, 

H MVDr. Mgr. Tomáš Král, Ph.D. 
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nemocnosti, porodnosti, zdravotního stavu. Součástí práce by měl studen také vypracovat 

etogram, který se bude provádět v jednotlivých ročních obdobích. 

2380 

Vývoj počtu farmově chované zvěře v ČR v letech 2003-2018 

Farmový chov zvěře se stává stále více rozšířeným. Jde o chov zvěře v zajetí, kdy se na tato 

zvířata pohlíží jako na hospodářská a jsou závislá na bezprostřední péči člověka. 

Cílem bakalářské práce je určit, jak se počty farmově chovaných zvířat vyvíjely v průběhu let 

2003 - 2018. Dalším cílem je porovnat z celkového počtu spárkaté zvěře zastoupení 

jednotlivých druhů (mufloni, daňci, jeleni) a také porovnat mezi sebou počty spárkaté zvěře a 

zvěře černé. 

H MVDr. Tereza Popelková 

2380 

Hodnocení výsledků mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří na území ČR ve vztahu 

k zákonu o myslivosti za období 2002 – 2019 

V práci se student zaměří na hodnocení mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří na území 

České republiky ve sledovaném období u vybraných druhů zvěře. Data získaná z ÚHÚL a ČSÚ 

budou statisticky zpracována a bude posouzen počet odlovené zvěře ve vztahu k celkovému 

početnímu stavu zvěře a počtu zvěře uhynulé v jednotlivých letech sledovaného období. Dále 

pak zhodnocení plnění stanoveného plánu lovu zvěře jednotlivých druhů. 

H 
MVDr. Michaela Rozkydalová 

 

2380 

Speciace rtuti v rybách pocházejících z českých rybníků 

Bakalářská práce bude zahrnovat zpracování Literární rešerže o toxicitě methylrtuti na vodní 

organismy, v praktické části bude provedeno stanovení  methylrtuti (plynovou chromatografií 

s ECD detekcí) v odebraných vzorcích ryb (játra a svalovina) pocházejících z českých rybníků. 

Na základě zjištěných výsledků obsahu methylrtuti bude provedeno srovnání mezi dravými a 

nedravými druhy ryb a rozdíl v akumulaci methylrtuti v játrech a svalovině. V diskusi budou 

srovnány výsledky s vědeckou literaturou a vyvozeny závěry. 

E 
Ing. Kamila Novotná Kružíková, 

Ph.D. 

2380 

Aspekty chovu a ochrany různých druhů hlodavců jako pokusných zvířat 

Přestože jsou hlodavci poměrně běžně chováni také jako domácí mazlíčci, významné je 

především využití těchto zvířat v pokusech. Bakalářská práce bude hodnotit, zda a jakým 

způsobem se v poslední době mění četnost zastoupení různých druhů hlodavců v pokusech, jaký 

je účel využití těchto pokusných zvířat i úroveň jejich ochrany. Dále budou hodnoceny počty 

kontrol ve schválených zařízeních i četnost zjištění případných nedostatků. Analyzována budou 

jak data na úrovni celé České republiky poskytnutá kompetentními správními orgány, tak i data 

relevantní pro vybrané schválené zařízení. 

H MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D. 

2380 Aspekty a trendy v porážkách skotu mimo jatky  H MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D. 
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Přestože jsou hospodářská zvířata porážena nejčastěji na jatkách, zákon č. 166/1999 Sb. o 

veterinární péči povoluje také provádění domácích porážek některých druhů hospodářských 

zvířat přímo v hospodářství chovatele a definuje podmínky, za kterých se tyto porážky mohou 

provádět. Specifikem jsou zejména domácí porážky skotu, jejichž provedení je nutno ohlásit 

předem místně příslušné KVS, a navíc také z důvodu prevence BSE existuje limit omezující věk 

porážených zvířat. Bakalářská práce bude hodnotit aspekty a trendy v porážkách skotu mimo 

jatky za vhodně zvolené časové období. Studována bude např. věková struktura porážených 

zvířat, jejich pohlaví a počty či způsob zacházení s VŽP. 

2380 

Incidence kousnutí nebo úderu psem v Jihomoravském kraji ve vybraném období 
Všechny úrazy, které vyžadovaly odbornou lékařskou pomoc, jsou evidovány a je jim přidělen 

příslušný kod dle jejich zařazení v Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených 

zdravotních problémů. Dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problému se pod kodem W54 označuje Kousnutí nebo úder psem.  V bakalářské 

práci student statisticky zpracuje data jednotlivých případů kousnutí nebo úderu psem v 

Jihomoravském kraji ve vybraném období  (v letech 2010-2017). V bakalářské práci budou 

porovnány následky úrazu - ambulantní ošetření, hospitalizace či úmrtí poraněného člověka s 

ohledem na věkové kategorie poraněných, pohlaví poraněných, poraněnou oblastí těla a místem, 

kde k úrazu došlo. Jednotlivé kategorie budou mezi sebou porovnány a vyhodnoceny dle rizika 

a bude porovnána incidence poranění v  první a druhé polovině sledovaného období. 

H MVDr. Zuzana Tšponová 

2380 

Vývoj stavu a lovu černé zvěře na Moravě 

Bakalářská práce bude zaměřena na sledování vývoje stavu a počtu odlovené černé zvěře 

v jednotlivých moravských krajích (Jihomoravský, Vysočina, Zlínský, Olomoucký a 

Moravskoslezský). Data student získá od Českého statistického úřadu a bude porovnávat počty 

zvířat v jednotlivých vybraných krajích a korelaci jarního stavu zvěře a jeho ročního odlovu. A 

dále bude v jednotlivých krajích porovnávat změny v počtu odlovených zvířat v letech před a po 

roce 2017, kdy došlo k vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s africkým 

morem prasat. 

H Mgr. Veronika Doubková, Ph.D. 

2380 

Hodnocení počtu a příčin utrácení zvířat v rámci likvidací nákaz 

Bakalářská práce bude zaměřena na vývoj počtů zvířat, která byla usmrcena v rámci likvidací 

nákaz. Student získá data z informačních bulletinů Státní veterinární správy. V rámci 

vyhodnocení dat, bude student sledovat, která zvířata jsou nejvíce ohrožena a dále vyhodnotí 

které nákaza je právě největším důvodem utracení zvířat. Výsledky porovná s metodickými 

H Mgr. Veronika Doubková, Ph.D. 
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pokyny kontroly zdraví a vakcinací zvířat. 

2380 

Chladnutí těl bažantů jako faktor určení času úhynu.  

Práce se bude zabývat hodnocením rychlosti chladnutí těla bažantů po usmrcení. Teplota bude 

měřena ve třech místech (kloaka – srdce – játra) do doby vyrovnání s okolní teplotou. Bude 

vypracována křivka pro chladnutí těla a budou zjišťovány rozdíly v rychlosti chladnutí mezi 

jednotlivými místy měření.   

E MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

2380 

Welfare na výstavách drobných hospodářských zvířat 

Problematika welfare zvířat je velmi diskutované téma a není tomu jinak ani u výstav. 

Vystavování hospodářských zvířat je důležité z hlediska hodnocení plemenné hodnoty jedinců a 

výsledků šlechtění. Tyto akce jsou přístupné široké veřejnosti, ovšem pro vystavovaná zvířata 

jsou spojena s řadou stresujících situací. Pohoda drobných hospodářských zvířat v domácích 

chovech je často opomíjená, obdobně to může být i u jejich vystavování. Hodnocení welfare 

bude prováděno na výstavách pořádaných Českým svazem chovatelů podle předem určených 

parametrů. Na každé výstavě proběhne hodnocení 2x, aby byly lépe zachyceny změny, které 

mohou nastat v průběhu dne. 

H MVDr. Monika Urbanová 

2380 

Hodnocení výskytu onemocnění pohybového aparátu u plemene boxer 

Oficiální zhodnocení rentgenových snímků na výskyt spondyloartrózy je podmínkou chovnosti 

jedinců plemene boxer v České republice, tento znak je sledován od roku 2000. Cílem práce 

bude hodnotit výskyt a závažnost spondyloartrózy (SA) u rentgenologicky vyšetřených a 

oficiálně posouzených jedinců. Dále bude v práci hodnocen výskyt dysplazie kyčelních (HD) a 

loketních kloubů (ED) ve stejné populaci. Výsledky rentgenologického vyšetření jsou volně 

přístupné na webové stránce Boxerklub České republiky a pocházejí od o oficiálního 

posuzovatele MVDr. Deckera, údaje z těchto vyšetření budou statisticky vyhodnoceny. 

H MVDr. Monika Urbanová 

    

2390 

Etologické projevy a úroveň welfare u vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus) ve 

vybraných zoo  
Student si prostuduje literaturu související s daným tématem a zpracuje literární rešerži z oblasti 

hodnocení welfare u vlka hřivnatého při chovu v zajetí. Dále vytvoří stupnici pro hodnocení 

podmínek welfare u vlka hřivnatého a provede sledování chování několika jedinců ve 2–3 ZOO 

(četnosti aktivit v etogramu). Získaná data zpracuje do tabulek a grafů, porovná úroveň 

podmínek welfare a výskyt aktivit mezi jednotlivými zoologickými zahradami a statisticky 

vyhodnotí jejich rozdíly.   

E Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. 



 14 

2390 

Vliv různých skladovacích podmínek na změnu aktivity antioxidačního enzymu 

glutathionreduktázy v jaterní tkáni 

Glutathionreduktáza se řadí mezi antioxidační enzymy a využívá se jako jeden z mnoha 

ukazatelů oxidativního stresu. Běžně se vzorky pro analýzu glutathionreduktázy skladují při 

teplotě -85 °C do doby analýzy, která by měla proběhnout co nejdříve. V současné chvíli nejsou 

k dispozici žádné studie, které by ověřovaly stabilitu uvedeného enzymu při skladování po různě 

dlouhou dobu a při různé teplotě. Náplní práce studenta bude zhodnocení, jak různé skladovací 

podmínky ovlivňuji změny aktivity glutathionreduktázy. V průběhu experimentu bude 

dlouhodobě sledována kombinace různé délky skladování vzorku a teploty skladování (4 °C, -20 

°C, -85 °C). Sledování bude probíhat pomocí kinetického stanovení se spektrofotometrickou 

detekcí. Úkolem studenta bude příprava vzorků, analýza glutathionreduktázy a dále se bude 

podílet na statistickém vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Při statistickém zpracování 

budou pomocí testů mnohonásobného porovnání zjišťovány rozdíly mezi jednotlivými 

podmínkami skladování. Součástí bakalářské práce bude také vypracování literární rešerše 

týkající se problematiky oxidativního stresu a možností jeho hodnocení. 

E Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. 

2390 

Hodnocení vlivu organického UV filtru na bázi derivátu kafru na embryonální stádia ryb 

(Danio rerio) 
Organické UV filtry se v důsledku lidské činnosti dostávají do životního prostředí. Vzhledem 

k jejich vysoké lipofilitě se kumulují ve vodním ekosystému a mohou negativně ovlivňovat 

necílové organismy. Cílem práce bude zhodnocení vlivu organického UV filtru na bázi derivátu 

kafru (4-methylbenzylidene camphor- 4-MBC) na embryonální stádia ryb. V průběhu 

embryonálního testu bude student sledovat mortalitu, změny jednotlivých vývojových stádií ryb 

a rychlost kulení ryb v závislosti na použitých koncentracích organického UV filtru ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Získané výsledky se statisticky zhodnotí a porovnají s výsledky ve 

vědecké literatuře. Součástí bakalářské práce bude zpracování literární rešerše týkající se 

problematiky výskytu UV filtrů ve vodním prostředí a jejich vlivu na vodní organismy se 

zaměřením na ryby. 

E MVDr. Jana Cahová 

2390 

Vliv UV filtru 2-ethylhexyl-4-methoxycinamátu (EHMC) na indukci oxidativního stresu u 

pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) 
Organické UV filtry se v důsledku lidské činnosti dostávají do životního prostředí. Vzhledem 

k jejich vysoké lipofilitě se kumulují ve vodním ekosystému a mohou negativně ovlivňovat 

necílové organismy. Náplní bakalářské práce bude posouzení negativních účinků organického 

E MVDr. Jana Cahová 

https://www-sciencedirect-com.katalog.vfu.cz:444/topics/earth-and-planetary-sciences/camphor
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UV filtru 2-ethylhexyl-4-methoxycinamátu (EHMC) na pstruha duhového (Oncorhynchus 

mykiss). Bude proveden test toxicity, ve kterém budou sledovány účinky uvedeného UV filtru 

podávaného v krmivu na vybrané ukazatele oxidativního stresu (antioxidační enzymy, lipidní 

peroxidace). Testovány budou environmentálně relevantní koncentrace. Úkolem studenta bude 

analýza vybraných ukazatelů oxidativního stresu v jaterní tkáni. Výsledky budou statisticky 

zhodnoceny a porovnány s informacemi v odborné literatuře. Součástí bakalářské práce bude 

zpracování literární rešerše týkající se problematiky výskytu UV filtrů ve vodním prostředí a 

jejich vlivu na vodní organismy se zaměřením na ryby. 

2390 

Embryotoxicita organického UV filtru na bázi derivátu kyseliny skořicové pro danio 

pruhované (Danio rerio) 

Problematika UV filtrů je v poslední době často diskutovaná, neboť v důsledku lidské činnosti 

se UV filtry dostávají do životního prostředí. Vzhledem k jejich vysoké lipofilitě se kumulují ve 

vodním ekosystému a mohou negativně ovlivňovat necílové organismy. Cílem bakalářské práce 

bude zhodnocení embryotoxicity organického UV filtru na bázi derivátu kyseliny skořicové (2-

ethylhexyl-4-methoxycinamátu – EHMC) pro danio pruhované (Danio rerio). V průběhu 

embryonálního testu bude student sledovat mortalitu, změny jednotlivých vývojových stádií ryb 

a rychlost kulení ryb v závislosti na použitých koncentracích organického UV filtru ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Získané výsledky se statisticky zhodnotí a porovnají s výsledky ve 

vědecké literatuře. Součástí bakalářské práce bude zpracování literární rešerše týkající se 

problematiky výskytu UV filtrů ve vodním prostředí a jejich vlivu na vodní organismy se 

zaměřením na ryby. 

E MVDr. Jana Cahová 

2390 

Hodnocení chování a podmínek welfare u štětkouna afrického (Potamochoerus porcus) ve 

vybraných ZOO 

Náplní bakalářské práce bude vyhodnocení vlivu podmínek prostředí na prvky chování 

štětkouna afrického (Potamochoerus porcus) ve vybraných zoologických zahradách v ČR. 

Součástí práce bude vypracování etogramu pozorovaných fyziologických a patologických prvků 

chování a současně vypracování Welfare Assessment protokolu ke vlivu podmínek vnějšího 

prostředí na jednotlivé prvky chování pozorovaného druhu zvířete. Výsledky pozorování student 

statisticky zhodnotí pomocí metody kontingenčních tabulek a sepíše práci.   

H MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. 

2390 

Stanovení peroxidace lipidů v konzervách pro psy v průběhu skladování 

Masové konzervy pro psy obsahují v závislosti na kvalitě i složení běžně 5–10 % tuků. 

Lipoperoxidace je ukazatelem kvality použitých tuků a rovněž skladování krmiva. Stanovení 

E MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. 
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peroxidace lipidů bude metodou TBARS, vzorky budou nakoupeny z tržní sítě. Cílem práce je 

určení kvality vybraných krmiv pro psy a následné doporučení optimální doby skladování, 

skladovacích podmínek z hlediska obsahu tuků. Statisticky se bude porovnávat změna oxidace 

lipidů po otevření konzervy a rovněž hodnotu TBARS mezi jednotlivými krmivy. 

2390 

Zdravotní problematika geriatrických pacientů v hipiatrii 

Cílem práce je zjistit, jak se liší zdravotní problémy u dvou skupin geriatrických koňských 

pacientů. Student bude porovnávat data získaná ze záznamů Kliniky chorob koní o geriatrických 

pacientech a porovnávat případné odlišnosti v problémech rekreačně využívaných a sportovních 

koní za určité časové období. Brány v potaz mohou být problémy, se kterými pacienti byli 

aktuálně přivezeni, případně budou ale také zahrnuty problémy zjištěné v anamnéze. Zjištěné 

skutečnosti budou statisticky zpracovány. Výsledkem práce bude zjištění, zda se problémy 

původně sportovních koní liší od zdravotních problémů koní, kteří byli využíváni pouze pro 

rekreační ježdění. 

H MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D. 

2390 

Antiparazitární program u koní v České republice 

Cílem práce je porovnat antiparazitární program v různě velkých chovech koní v České 

republice. Student bude formou osobních návštěv (popř. dotazníků v případě vzdálených chovů) 

zjišťovat od chovatelů informace o odčervení koní a dalších antiparazitárních opatřeních 

prováděných v daném chovu (např. sběr trusu, odčervení nově příchozích před příchodem nebo 

těsně po apod.). Chovy budou rozděleny do dvou skupin, přičemž první skupinou budou menší 

chovy, kde se nachází 5–20 koní. Druhou skupinou budou chovy, kde je více jak 20 koní. 

Výsledkem bude zjištění, zda se liší antiparazitární program v malých a velkých chovech koní a 

jeho účinnost posouzená na základě výskytu zdravotních poruch, které bývají spojeny 

s přítomností endoparazitů u koní. 

H MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D. 

2390 

Zatížení oslů a koní plicnivkami 

Cílem práce je vyšetřit a porovnat chovy, ve kterých jsou společně chováni koně a osli, na 

přítomnost plicnivek. Student bude odebírat vzorky trusu od oslů, kteří jsou ve společném 

ustájení s koňmi (minimálně to budou dva takovéto chovy). Odběr proběhne dvakrát za rok, na 

jaře a na podzim. Tyto vzorky budou vyšetřeny larvoskopickou metodou na přítomnost 

plicnivek. V těchto chovech bude současně odebrána důkladná anamnéza koní se zaměřením na 

možné postižení koní těmito endoparazity. Výsledky z různých chovů budou statisticky 

zpracovány. 

E MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D. 

2390 Monitoring výskytu střevních parazitů u skotu ve vybraných chovech v ČR E MVDr. Michal Kaluža 
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Cílem této práce je posoudit výskyt endoparazitóz u skotu v závislosti na technologii ustájení, 

kategorii zvířat a charakteru užitkovosti chovaného skotu. Výskyt parazitů i v chovech skotu 

představuje významné riziko ovlivňující zdravotní stav, produkci a také welfare zvířat. 

Problematika parazitóz v chovech skotu nabývá v posledních letech na významu v souvislosti se 

změnou spektra vyskytujících se parazitů a s rostoucí rezistencí spojenou s nevhodným výběrem 

antiparazitik. Bude sledována prevalence střevních parazitů ve vybraných chovech mléčného a 

masného skotu. Na farmách budou odebírány vzorky čerstvého trusu od jednotlivých kategorií 

skotu. V případě farem s mléčnou produkcí se bude jednat o vzorky od telat v individuálním 

ustájení, vzorky od jalovic a dojnic. U masného skotu se budou odebírat vzorky od telat a 

dospělého skotu. Vzorky budou odebírány opakovaně, v pravidelných intervalech, a to 

v průběhu 1 roku. K diagnostice bude využito koprologické vyšetření, a to flotační metoda, 

kterou se vyhodnotí nálezy parazitů, jejich spektrum a intenzita infekce. Pro vyhodnocení 

výsledků bude využito statistických metod. Výsledkem této práce bude vyhodnocení 

parazitárních nálezů, spektra parazitů a také trendu vývoje parazitárních infekcí za sledované 

období. Tato vyhodnocení budou provedena u jednotlivých kategorií skotu. Prevalence střevních 

parazitóz bude srovnána mezi jednotlivými kategoriemi u mléčného a masného skotu, následně 

v závislosti na technologii ustájení a nakonec v závislosti na užitkovosti chovaného skotu 

(srovnání mezi mléčným a masným skotem). Výstupem práce bude posouzení aktuální 

významnosti parazitárních infekcí u skotu v ČR a významnosti správného výběru antiparazitik. 

V závěru budou interpretovaná data posouzena spolu s českou i zahraniční literaturou věnující 

se této problematice.  

2390 

Příčiny brakace dojnic ve vybraných stádech v ČR 

Délka života krávy s tržní produkcí mléka je v chovech determinována dobrým zdravotním 

stavem. Cílem této práce bude posoudit, jaké jsou nejčastější zdravotní důvody k vyřazování 

dojnic ze stáda. Monitoring bude prováděn na vybraných mléčných farmách s chovem plemene 

Holštýn, které jsou rozdílné ve velikosti stáda, technologii ustájení a také v produkčních 

ukazatelích. U dojnic, které jsou posílány na jatka, budou zaznamenávány příčiny jejich 

vyřazování, dále pak věk v souvislosti s počtem laktací a dosažená užitkovost dané dojnice za 

celé její produkční období. Výsledky budou sbírány v průběhu 1 roku ve spolupráci 

s ošetřujícím veterinárním lékařem a zootechnikem daného chovu. Pro vyhodnocení výsledků 

bude využito statistických metod. Bude posouzen počet brakovaných zvířat během sledovaného 

období v rámci jednotlivých stád. Na každé farmě budou zhodnoceny nejčastější příčiny 

H MVDr. Michal Kaluža 
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vyřazování dojnic, a také věk dojnic při brakaci. Získané data budou srovnány s historií 

záznamů dané farmy a budou posouzeny výsledky z farem mezi sebou navzájem. Součástí 

vyhodnocení bude také posouzení užitkovosti ve vztahu k věku brakovaných zvířat. Výstupem 

této práce bude posouzení hlavních příčin brakací dojnic ve vztahu k délce života dojnice 

v produkční stáji. V závěru budou interpretovaná data posouzena spolu s českou i zahraniční 

literaturou věnující se této problematice.  

2390 

Výskyt endoparazitóz u ovcí jako faktor ovlivňující zdravotní stav a welfare celého stáda  

Extenzivní chov ovcí na pastvinách bude vždy spojen s možným výskytem vnitřních parazitů. 

Úplná eradikace parazitárních původců není reálným cílem. V posledních letech se významným 

rizikem pro stáda ovcí stává rezistence parazitů spojená s neuváženou aplikací antiparazitik a 

zvyšující se výskyt závažných střevních parazitů. Hlavní snahou každého chovatele by mělo být 

snižování prevalence střevních parazitů za současného zvyšování odolnosti celého stáda vůči 

parazitárním infekcím. 

Cílem této práce je posouzení výskytu střevních parazitů u ovcí a zhodnocení významu 

preventivních opatření prováděných chovatelem během celého roku. Pro monitoring budou 

vybrány stáda ovcí, která jsou chována celoročně na pastvinách. Od těchto vybraných stád 

budou sbírány vzorky čerstvého trusu přímo na pastvinách. Vzorky budou odebírány 

opakovaně, v pravidelných intervalech, a to v průběhu 1 roku. K diagnostice bude využito 

koprologické vyšetření, a to flotační metoda, kterou se vyhodnotí nálezy parazitů, jejich 

spektrum a intenzita infekce. Pro vyhodnocení výsledků bude využito statistických metod. 

Výsledkem této práce bude vyhodnocení parazitárních nálezů, spektra parazitů a také trendu 

vývoje parazitárních infekcí za sledované období. Prevalence střevních parazitóz bude srovnána 

mezi sledovanými stády. Výstupem práce bude posouzení aktuální významnosti parazitárních 

infekcí u extenzivně chovaných ovcí v ČR. Bude zhodnocena účinnost odčervování a dalších 

preventivních chovatelských opatření prováděných na pastvinách za účelem ochrany zdraví 

chovaného stáda a zajištění jeho welfare. Bude diskutován rovněž význam pravidelného 

koprologického vyšetření pro správný výběr vhodných antiparazitik. V závěru budou 

zhodnoceny hlavní faktory ovlivňující šíření parazitárních nákaz. Interpretovaná data budou 

posouzena spolu s českou i zahraniční literaturou věnující se této problematice.  

E MVDr. Michal Kaluža 

2390 

Stanovení výskytu Microsporum canis a Trichophyton mentagrophytes u útulkových koček 

Dermatofytózy patří mezi mykotické infekce vyskytující se s různou prevalencí v chovech 

koček. Útulkové kočky jsou těmito infekcemi ohroženy více, vzhledem k prostředí ze kterého 

E MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. 
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pochází a stresovým situacím, kterým jsou vystaveny. Spory plísní přetrvávají v prostředí po 

dlouhou dobu a mohou se na zvířata přenášet i pomocí chovatelských pomůcek. 

Student by v několika útulcích nebo depozitech koček vyčesával pomocí hřebenu/kartáčku srst a 

takto získané vzorky by se kultivovaly v laboratoři na Sabouraudově agaru. Sledovala by se 

prevalence, výskyt klinických příznaků, věk, pohlaví, délka pobytu v útulku. Jednotlivé útulky 

by byly porovnány mezi sebou a statisticky by byl vyhodnocen vliv sledovaných ukazatelů na 

výskyt plísní 

2390 

Problematika záchrany zvířat v extrémních situacích z pohledu zásahů prováděných 

hasičským záchranným sborem v uplynulých letech 

V rámci výuky záchrany zvířat v extrémních situacích by bylo vhodné mít pro studenty data 

týkající se problematiky záchrany zvířat z praxe. Student by z databází hasičského sboru zjistil 

údaje o výjezdech k nehodám se zvířaty nebo druhy a počty zásahů při záchraně zvířat 

v extrémních situacích. Z takto získaných dat by sestavil statistiku jednotlivých druhů zásahů a 

porovnal by tyto údaje za posledních 5–10 let. Porovnávaly by se i data z několika hasičských 

sborů – podle krajů. 

E MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. 

2390 

Sledování základních parametrů moči pet hlodavců a jejich vztah k věku  

Vyšetření moči je nedílnou součástí hodnocení zdravotní stavu. Parametry moči odráží nejen 

činnost ledvin, ale také stav metabolismu celkově. Vzorky moči budou získávány od klinicky 

zdravých zvířat spontánní mikcí. Budou zaznamenávány fyzikální (vzhled, hustota) a chemické 

vlastnosti, následně bude vyšetřován močový sediment. Chemické vlastnosti budou zjišťovány 

pomocí semikvantitativních diagnostických proužků. Cílem práce je srovnání základní 

parametrů moči hodnocených v klinické praxi mezi jednotlivými věkovými kategoriemi a 

vytvoření referenčních rozmezí pro jednotlivé parametry. 

E MVDr. Simona Kovaříková, PhD. 

2390 

Vývoj exportu a importu hospodářských zvířat z ČR do třetích zemí 2010–2020  
V rámci bakalářské práce se student bude zabývat exportem a importem hospodářských zvířat 

mezi ČR a třetími zeměmi. Zdrojem dat o dovozu a vývozu hz budou záznamy SVS (databáze 

TRACES) za období posledních deseti let (2010–2020). Bude sledován vývoj exportu a importu 

podle jednotlivých kategorií hospodářských zvířat (skot – za účelem porážky/za účelem chovu; 

prasata, drůbež, ovce, kozy, koně. Výsledkem bp bude grafické a statistické vyhodnocení dat.  

H Mgr. Tereza Křivánková 

2390 

Osud odebraných psů umístěných do útulku 2010–2020 v ČR  

Hodnotící práce bude vycházet ze záznamů několika útůlků, které přijaly psi, kteří byli 

původním majitelům odebráni z důvodu nevhodných podmínek chovu či týrání (tuto informaci 

H Mgr. Tereza Křivánková 
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má útulek k dispozici). Student vyhodnotí kolik psů bylo umístěno do náhradní péče, délku 

jejich pobytu v útulku, počet neumístitelných psů a jiné. Výsledky budou graficky a statisticky 

vyhodnoceny.  

2390 

Faktory ovlivňující sníženou chodivosti dojnic  

V rámci bakalářské práce bude úkolem studenta vyhodnotit případy dojnic, které vykazovaly 

sníženou chodivost a najít vztah k faktorům, které mají na nižší počet kroků vliv. Data ze 

záznamů pedometrů budou statisticky vyhodnocena a výsledky graficky zpracovány. Pozornost 

bude věnována množství případu k počtu dojnic ve stádě, opakování snížené mobility u stejných 

krav, době po kterou případně trvá návrat k původním hodnotám aj. Perspektiva práce spočívá i 

ve vyhodnocení změny chodivosti dojnic po provedení preventivních paznehtářských úprav. 

H Mgr. Tereza Křivánková 

2390 

Vyhodnocení výskytu poruch energetického metabolismu v chovu dojeného skotu na 

základě hodnocení kvality mléka 

V práci bude sledováno složení mléka, přičemž hlavní pozornost bude věnována koncentraci 

tuku, proteinu, laktózy, ketolátek, močoviny a poměru tuku a proteinu v mléce. Bude 

vyhodnocen počet dojnic s abnormálními koncentracemi jednotlivých sledovaných parametrů 

v mléce indikující metabolické poruchy ve stádě. Při hodnocení bude zohledněno rovněž roční 

období a fáze laktace. 

H doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. 

2390 

Vliv subklinických mastitid na složení mléka 

V práci budou sledovány počty somatických buněk v mléce u jednotlivých dojnic jako ukazatele 

výskytu subklinických mastitid v chovu dojnic. Bude provedeno jednak vyhodnocení korelací 

mezi počtem somatických buněk a složením mléka a dále budou dojnice rozděleny podle PSB 

do skupin u nichž bude provedeno srovnání kvalitativních parametrů mléka. Pozornost budě 

věnována rovněž incidenci subklinických mastitid ve vybraném chovu dojnic. 

H doc. MVDr. Alena Pechová, CSc 

2390 

Stanovení koncentrace α-amylasy ve slinách koní jako ukazatel stresu 

Sekrece α-amylasy je spojena se změnou hladiny katecholaminů (adrenalin, noradrenalin) v 

organismu. Jejich aktivita stoupá v případě reakce na psychický a intenzivní fyzický stres. Tato 

aktivita je spojována právě také se zvýšenou sekrecí α-amylasy ve slinách. Pokud není kůň 

dostatečně připravený na nadměrnou zátěž, popřípadě je vystavován stresovým situacím 

organismu, které přesahují jeho možnosti se na ně adaptovat, dochází k narušení metabolismu, 

celkového zdravotního stavu a zhoršených výsledků ve sportu i v chovu. Výhodou stanovení 

slinné α-amylasy je neinvazivní získávání vzorku, které je koňmi obecně vcelku dobře 

přijímáno. 

E Mgr. Lucie Pešková 
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2390 

Hodnocení koncentrace laktátu ve slinách koní dle stupně fyzické zátěže 

Stanovení laktátu v krvi se často využívá jako ukazatel reakce organismu na nadměrnou 

fyzickou zátěž. Tato zátěž může být pro organismus koně velmi stresující a může souviset 

s narušením jeho životní pohody, změnami metabolismu a také náchylností k onemocněním. 

Hodnocení koncentrace daného analytu ve slinách je neinvazivní metoda získávání biologického 

materiálu a je lépe přijímána samotnými zvířaty i jejich majiteli  

E Mgr. Lucie Pešková 

2390 

Hodnocení parametrů oxidativního stresu ve slinách koní během zátěže 

K narušení životní pohody koní dochází často v důsledku stresu, nadměrné fyzické aktivity a 

také například transportu. Toto celkové stresové zatížení u koní může vést k oxidativnímu stresu 

a je narušena celková antioxidační kapacita organismu. V případě nadměrné fyzické zátěže a 

stresu tato antioxidační kapacita klesá, zvyšuje se lipidní peroxidace a koncentrace 

malondialdehydu. Produkty oxidativního stresu a antioxidační kapacita jsou diagnostikovány 

v krvi, plasmě, ale také mohou být sledovány ve slinách. Výhoda použití slin jako biologického 

materiálu je v neinvazivním způsobu odběru, který většinou neovlivní vlastní výsledky 

experimentu. 

E Mgr. Lucie Pešková 

2390 

Porovnání citlivosti embryí různých druhů ryb při hodnocení účinků antidepresiva 

nortriptylinu 

Cílem bakalářské práce bude zhodnocení vlivu antidepresiva nortriptylinu na embryonální stádia 

různých druhů ryb. Rezidua nortriptylinu jsou nacházena v povrchových vodách a mohou tak 

negativně působit na ryby. Student provede embryonální testy na dániu pruhovaném (druh 

doporučovaný metodikou OECD) a na sumci velkém, kdy bude v jejich průběhu sledovat 

mortalitu, vývojové změny a rychlost líhnutí ryb. Výsledky statisticky vyhodnotí a porovná je s 

výsledky ve vědecké literatuře. Student také porovná citlivost těchto druhů vůči působení této 

látky a následně zhodnotí, zda by použití sumce velkého (jakožto druhu přirozeně se 

vyskytujícího ve vodách střední Evropy) bylo vhodnou alternativou embryonálního testu na 

dániu. 

E Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D. 

2390 

Welfare koz v kontaktních částech vybraných zoologických zahrad 

Cílem bakalářské práce bude zhodnotit ve vybraných zoologických zahradách welfare koz 

chovaných v tzv. kontaktních/dětských koutcích, kde se návštěvníci dostávají do přímého 

kontaktu se zvířaty. Welfare bude hodnocen opakovaně v a mimo návštěvnickou sezónu. 

Student bude vytvářet etogramy a vyhodnocovat je, s důrazem na posouzení vlivu přímého 

kontaktu návštěvníků na zvířata. Součástí práce bude pořizování fotodokumentace a 

E MVDr. Dora Satinská 
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videozáznamů.   

2390 

Welfare koní při vybraných veřejných vystoupeních 

Běžným veřejným vystoupením posledních let se v rámci městských oslav a trhů stává atrakce 

ježdění návštěvníků, převážně dětí, na koních. Cílem práce bude navštívit a vyhodnotit 5 

takovýchto veřejných vystoupení a posoudit welfare zúčastněných koní. Student vypracuje a 

vyhodnotí etogramy. V rámci veřejného vystoupení bude hodnoceno zatížení koně, zázemí koně 

a naplnění legislativních požadavků zákona č. 246/1992 Sb. Součástí práce bude pořizování 

fotodokumentace a videodokumentace.  

E MVDr. Dora Satinská 

2390 

Vyhodnocení odchytové činnosti vybraných obecních policií v letech 2015–2018 (téma 

rezervováno pro h17234 - obhajoba 2020) 

Bakalářská práce se bude zabývat vyhodnocením dat týkajících se odchytové činnosti 

vybraných obecních policií obcí různých velikostí ve vymezeném časovém období. Hodnoceny 

budou počty přijatých zvířat během jednotlivých měsíců a let. Student se bude v rámci práce 

zabývat legislativními požadavky na asanační činnost a na ochranu toulavých a opuštěných 

zvířat. Školitelka dohodla získání dat od obcí Olomouc, Šternberk a Moravský Beroun.  

H MVDr. Dora Satinská 

2390 

Hodnocení stavu tržních ryb z jihomoravských rybníků z pohledu obsahu rtuti 

Toxické kovy v životním prostředí negativně ovlivňují nejen hygienickou kvalitu ryb, ale také 

jejich fyziologické funkce a s tím spojené welfare. Cílem bakalářské práce bude posouzení 

tržních ryb z pěti významných produkčních rybníků z oblasti Jižní Moravy a z pohledu obsahu 

rtuti ve svalovině. Při podzimních výlovech budou odebrány vzorky svaloviny tržních ryb 

(candát, kapr, štika) na stanovení obsahu rtuti. Zatížení rybníků bude posuzováno dále na 

základě analýzy sedimentů dna. 

E 
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, 

DrSc. 

2390 

Turismus a jeho vliv na chování a welfare medvědů v medvědáriích 

Cílem práce je posouzení a srovnání chování medvědů a jejich welfare v turistické sezoně 

(červen až srpen) a mimo turistickou sezonu v medvědáriích/medvědincích/medvědích výbězích 

v ČR. Tato medvědária jsou 4 hlavní – v Berouně, Kladně, na zámcích Náchod a Konopiště, a 

jsou častým cílem turistů. Na rozdíl od zoologických zahrad je návštěvnost těchto míst více 

ovlivněna turistickou sezónou a přístup k některým z nich není limitován denní dobou ani 

platbou vstupného. 

Úkolem studenta bude vypracovat literární rešerši týkající se chovu a chování medvědovitých 

šelem, a legislativy upravující jejich chov. Dále pak porovnat úroveň chovu v jednotlivých 

E PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. 
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medvědáriích celkově, a poté porovnat vliv turistického ruchu na chování a životní pohodu 

medvědů v daných zařízeních. Student vypracuje z minimálně dvou výše uvedených zařízení 

etogramy, které budou zahrnovat kontinuální třídenní pozorování medvědů za příznivého počasí 

ve dnech turistické sezony a souhrnně 3–5 dní chování medvědů za příznivého počasí ve všední 

dny mimo turistickou sezonu, a zaznamenaná data statisticky porovná. Své závěry pak srovná 

s údaji nalezenými v literatuře. 

2390 

Vliv doby skladování vajec na obsah stresového hormonu kortikosteronu 

Kortikosteron je stresový hormon, který se u živočichů uvolňuje po různých typech stresových 

reakcí. Je možné ho stanovovat pomocí ELISA kitů v krevní plazmě, séru, moči, výkalech i 

vejcích. V nich se nachází jak v bílku, tak ve žloutku. Jeho obsah ve vejcích koreluje s obsahem 

v plazmě. Měření kortikosteronu ve vejcích má ale oproti odběrům krve, které jsou spojeny s 

manipulačním stresem zvířat, výhodu toho, že se jedná o neinvazivní metodu. Protože se však 

vejce odebraná po provedených experimentech neanalyzují ihned, ale musí se skladovat, než je 

nashromážděn dostatek vzorků k analýze na jednom kitu (ten nejde po otevření používat 

postupně či opakovaně), může vlivem času (ev. dalších podmínek skladování) dojít k ovlivnění 

koncentrace kortikosteronu či k jeho degradaci. 

Student prostuduje literaturu týkající se chování drůbeže, různých způsobů chovu nosnic a 

hodnocení welfare těchto zvířat se zaměřením na faktory vyvolávající stres v těchto chovech. 

Dále prostuduje informace týkající se změny kvality vajec v průběhu skladování. Z těchto 

informací vypracuje literární přehled. V rámci praktické části vyhodnotí obsah kortikosteronu 

metodou ELISA v bílku a žloutku vajec nosnic z malochovu (volného výběhu) po 1, 7 a 30 

dnech skladování při teplotě 8–12°C, eventuálně v zamražených homogenátech těchto 

biologických matric. Poté statisticky porovná, zda došlo ke změně obsahu kortikosteronu vlivem 

skladování. Své výsledky pak srovná s údaji z literatury, které jsou známy např. pro stabilitu 

stresových hormonů v průběhu skladování jiných biologických matric. 

E PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. 

2390 

Hodnocení stresových projevů koček na výstavách 

Úkolem studenta bude prostřednictvím návštěv mezinárodních výstav koček v ČR sesbírat 

databázi stresových projevů u jednotlivých vystavovaných zvířat. Student použije k určení 

úrovně stresu u zvířete hodnotící stupnici protokolu "Cat Stress Score“. Cílem práce je popsat 

problematiku stresu u koček na výstavách a za použití statistických metod vyhodnotit a porovnat 

úroveň stresu koček umístěných ve výstavních ubikacích a v průběhu posuzování. Sledovány a 

statisticky vyhodnocovány budou také faktory, které mohou úroveň stresu u kočky na výstavě 

E Mgr. Veronika Vojtkovská 
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ovlivnit. 

2390 

Faktory ovlivňující návratnost psů do útulku po neúspěšné adopci 

Úkolem studenta bude navázat spolupráci s útulky pro psy a zpracovat získanou evidenci psů za 

posledních několik let. Cílem práce je zjistit míru návratnosti psů do útulků po neúspěšné 

adopci, zhodnotit a popsat důvody a faktory, které mohou tento jev ovlivňovat. Student 

statisticky vyhodnotí počet vrácených psů do útulků a porovná počty vrácených psů v 

jednotlivých sledovaných faktorech návratnosti. 

H Mgr. Veronika Vojtkovská 

2390 

Hodnocení četnosti vybraných zdravotních problémů koček diagnostikovaných v 

ambulancích soukromých veterinárních lékařů 

Úkolem studenta je vyhodnotit evidenci obsahující zdravotní záznamy kočičích pacientů, kteří 

navštívili pracoviště soukromých veterinárních lékařů ve sledovaném období. Cílem práce je 

zhodnotit, popsat a porovnat výskyt vybraných zdravotních problémů vyskytujících se u koček. 

Student prostřednictvím statistických metod určí, které zdravotní problémy se u koček vyskytují 

nejčastěji a objasní faktory, které mohou zjištěný stav ovlivňovat. 

H Mgr. Veronika Vojtkovská 

2390 

Zhodnocení chovu kočkovitých šelem dle databáze ČIŽP v České republice 

Smyslem této práce bude provést analýzu dat získaných z České inspekce životního prostředí o 

chovaných kočkovitých šelmách s uvedením druhů, jejich počtů a průměrné délky pobytu u 

chovatele, popřípadě s uvedením jejich osudu, a to za poslední 3 roky. 

H MVDr. Martina Volfová 

2390 

Vliv návštěvníků zoo na welfare zvířat chovaných v průchozích expozicích 

Smyslem této práce bude provést etologické pozorování zvoleného druhu zoo zvířat 

v průchozích expozicích a zhodnotit vliv návštěvníků na jejich welfare. Průchozí expozice jsou 

v posledních letech velkým trendem v zoologických zahradách a na některá zvířata by mohl mít 

tento způsob ustájení negativní vliv, především pokud je expozice nevhodně koncipována. 

Chování jedinců zvoleného druhu bude hodnoceno v sezóně a mimo sezónu. Rozdíly v chování 

mezi těmito obdobími budou hodnoceny metodou kontingenčních tabulek. Práce bude 

realizována v ZOO Brno v průchozí expozici klokanů. 

E MVDr. Martina Volfová 

2390 

Analýza chovatelů většího počtu fen v ČR 

Na základě veřejného seznamu chovatelů pěti a více fen starších 12 měsíců (dostupného na 

stránkách SVS) bude provedena analýza výskytu takových chovatelů v jednotlivých 

krajích/městech ČR. Na základě uvedených údajů student dále dohledá, kolik z uvedených 

chovatelů je současně registrovanými chovateli čistokrevných plemen psů (dle registrace 

chovatelských stanic ČMKU, registrů chovatelských klubů) a realizuje chov čistokrevných psů s 

H Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 
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PP a jakých plemen. Dle údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku student dohledá, kdo z 

uvedených chovatelů provozuje živnost v oblasti chovu psů. Pomocí vyhledávače na inzertních 

serverech student dále dohledá, kolik z uvedených chovatelů inzeruje prodej psů bez PP a 

jakých.   

Výsledkem práce bude srovnání typů chovatelů pěti a více fen starších 12 měsíců v této databázi 

(chovatel – podnikatel, chovatel čistokrevných psů s PP registrovaný v ČMKU, chovatel psů 

bez PP a kříženců…) a výskyt takových chovů v ČR a také posouzení potenciálu účinnosti 

povinné registrace chovatelů na SVS na zachycení výskytu množíren (zda povinné hlášení SVS 

plní jen chovatelé povinně registrovaní i jinde (chov s PP, chov na živnostenské oprávnění) 

nebo zda zachycuje i chovatele psů jinde neevidované). 

2390 

Výskyt kardiologických onemocnění koček 

Student retrospektivně vyhodnotí soubor koček, který navštívili naši kliniku s účelem 

kardiologického vyšetření. Výsledkem bude, které onemocnění má nejvyšší prevalenci, jaké 

plemeno, vek, pohlaví pacientů. Výsledky se statisticky vyhodnotí a porovnají s nejnovějšími 

studiemi z kardiologie.  H 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. 

2390 

Nejčastější příčiny dušnosti a kašle u psů 

Student retrospektivně vyhodnotí soubor pacientů, který navštívili naši kliniku s problémem 

kašle nebo dušnosti. Výsledkem bude srovnání problému dušnosti, jestli je příčina kardiologická 

nebo respirační. Jaké onemocněni plic a srdce mají nejvyšší prevalenci u psů. Zhodnotit jaké 

plemeno, vek a pohlaví pacientů. Výsledky se statisticky vyhodnotí a porovnají s dostupnou 

literaturou.  H 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. 

2390 

„Barf“ jako nový trend ve výživě psů 

Student retrospektivně vyhodnotí soubor psů, který navštěvují naši kliniku. „Barf“ je nový trend 

krmení psů surovou stravou. Výsledkem bude, porovnaní psy krmené suchou stravou – 

granulemi a „barfem“. Porovná dávky, které musí pes dostát, kvalita srsti, chutnost, množství 

exkrementů. Výsledky se statisticky vyhodnotí a porovnají s dostupnou literaturou.  H 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. 

2390 

Zvracení jako častý projev orgánových onemocnění psů 

Student retrospektivně vyhodnotí soubor pacientů, který navštívili naši kliniku s problémem 

zvracení. Výsledkem bude, které onemocnění nejčastěji způsobuje zvracení. Jaké prevalence je 

u daného plemeno, vek, pohlaví pacientů. Výsledky se statisticky vyhodnotí a porovnají 

s nejnovějšími studiemi z gastroenterologie.  H 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. 

2390 Četnost a příčiny hlubokých kožních poranění u psů H Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 
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Léčba hlubokých kožních poranění v zájmových chovech psů je často řešenou problematikou. 

Příčinou kožních ran jsou nejčastěji poranění, která mohou být způsobena nejrůznější etiologií. 

Předmětem práce bude retrospektivní analýza kožních poranění, která si vyžádala ošetření na 

Klinice chorob psů a koček FVL VFU Brno, a to s ohledem na charakter poranění, příčinu jeho 

vzniku a případné následky či dobu celkové léčby. Student bude zapojen do vyhodnocení dat 

získaných z databáze pacientů Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob psů a koček. 

Získaná data budou studentem statisticky zhodnocena a porovnána s dostupnou literaturou. 

Výsledky studie by mohly přispět nejen k objasnění příčin a případných následků kožních 

poranění v chovech psů, ale také k prevenci jejich vzniku.  

2390 

Eutanazie a nejčastější onemocnění psů a koček 

I přes rostoucí úroveň veterinární péče, která je poskytována zvířatům v zájmových chovech, je 

eutanazie stále východiskem pro těžce nemocné psy a kočky v podobě důstojného ukončení 

jejich života.  Student se ve své práci zaměří především na zhodnocení četnosti prováděných 

eutanazií na Klinice chorob psů a koček, a to s ohledem na diagnostikovaná onemocnění. 

Četnosti jednotlivých onemocnění, druhu, věku a pohlaví zvířat budou statisticky zhodnoceny, 

bude posouzena míra asociace či indikace k provedení eutanazie v závislosti na délce 

onemocnění, či době hospitalizace. Získaná data budou statistiky zhodnocena, diskutovány 

budou taktéž právní a etické aspekty prováděných eutanazií v chovech psů a koček u nás i v 

zahraniční.  H 

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 

2390 

Obezita jako závažné zdravotní riziko v chovech psů 

Obezita je velmi rozšířeným civilizačním onemocněním a v posledních letech se stává 

závažným problémem nejen u psů, ale i dalších zvířat zájmových chovů.  Nadváha přináší celou 

řadu zdravotních rizik a její řešení vyžaduje komplexní přístup včetně dodržování dietních 

opatření, či změny chování a návyků ze strany chovatele. Student se ve své práci zaměří na 

retrospektivní zhodnocení četnosti obezity u psů ošetřených na Klinice chorob psů a koček FVL 

VFU Brno. Posoudí četnost obézních pacientů s ohledem na diagnostikovaná onemocnění 

s cílem stanovení asociace mezi obezitou a rozvojem onemocnění. Analyzovány budou také 

rizikové faktory, tak jako i způsob chovu, který k rozvoji nadváhy u psů přispívá. Zjištěné 

výsledky budou diskutovány s dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturou.  H 

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 

2390 

Eutanazie koně – její indikace a nejčastější příčiny u koní ošetřených na Klinice chorob 

koní 

Studenti budou retrospektivně hodnotit data získaná z databáze pacientů KCHK za posledních H 

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D. 
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deset let. Databáze je realizována programem Vetis. Dle daného tématu se studenti zaměří na 

koně, u kterých byla indikována a provedena eutanazie z různých příčit a tyto faktory budou 

hodnotit. Výsledky statisticky zhodnotí a srovnají s informacemi ze zahraniční literatury. 

2390 

Incidence očního onemocnění u koní v závislosti na jejich chovu (typ ustájení, využití) 

Studenti budou retrospektivně hodnotit data získaná z databáze pacientů KCHK za posledních 

deset let. Databáze je realizována programem Vetis. Dle daného tématu se studenti zaměří na 

koně, kteří byli předvedeni na oftalmologické vyšetření, a to jak z důvodu aktuálního očního 

problému, tak z důvodu předkupního vyšetření. Budou se soustředit na plemennou predispozici, 

věkovou kategorii, typ chovu (ustájení) a využití koní. Výsledem bude prvotní studie provedená 

v České republice. Výsledky budou statisticky zhodnoceny a porovnány s informacemi ze 

zahraniční literatury. H 

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D. 

 

* typ bakalářské práce: E…experimentální, H… hodnotící 

 

 


