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

 

Kód 

ústavu 
Téma a anotace diplomové práce * Vedoucí diplomové práce 

2150 

Průkaz a charakterizace enterobakterií s rezistencí k antibiotikům poslední volby u zvířat 

a v prostředí  
Antimikrobiální rezistence představuje významný problém v terapii infekčních onemocnění 

zvířat a člověka. Rezistentní bakterie selektované použitím antibiotik v humánní a veterinární 

medicíně se šíří do prostředí a mohou kolonizovat volně žijící zvířata, která se v 

kontaminovaném prostředí pohybují a získávají v něm potravu. Cílem práce je zjistit dopady 

používání beta-laktamových antibiotik a kolistinu na populace volně žijících zvířat. V rámci této 

práce bude proveden průkaz enterobakterií rezistentních ke kriticky významným skupinám 

antibiotik, které pochází z různých zdrojů, zejména z potravinových zvířat, volně žijících zvířat 

a z prostředí. V práci budou využity metody mikrobiologie a molekulární biologie. 

E Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. 

2150 

Diagnostika a variabilita borrelií vázaných na plazy a zhodnocení rizika infekce 

Rod Borrelia obsahuje množství lidských patogenů a je tradičně dělen do dvou skupin – na 

skupinu Lymské boreliózy a na skupinu návratných horeček. K tomu bylo nedávno popsáno 

mnoho dalších druhů borrelií, které fylogeneticky nespadají ani do jedné z těchto skupin. Tyto 

borrelie jsou asociované s klíšťaty plazů. Z nich nejlépe charakterizovaná je Borrelia turcica 

přenášená želvími klíšťaty Hyalomma aegyptium. Přestože dospělá klíšťata sají takřka výhradně 

na želvách, jejich nedospělá stádia mají široké hostitelské spektrum včetně člověka. Dokonalá 

znalost rozšíření patogenů a jejich lokálních prevalencí patří k základním předpokladům dalších, 

epidemiologicky zaměřených studií. Cílem této práce je pomocí molekulárně genetických metod 

(PCR, sekvenování) zjistit rozsah distribuce, prevalenci a variabiliotu B. turcica v klíšťatech H. 

aegyptium. K tomu poslouží materiál z předešlých terénních sběrů. Student také získá znalosti o 

významu volně žijících zvířat, zejména plazů, včetně jejich klíšťat, v epidemiologii zoonóz a o 

jejich možné roli v ohniscích nákaz. 

E Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. 

 

 

 

2150 

Krevní protista v komplexu vodních skokanů rodu Pelophylax  

Komplex vodních skokanů je ve střední Evropě reprezentován dvěma výchozími druhy – 

skokanem skřehotavým (Pelophylax ridibundus) a skokanem krátkonohým (P. lessonae). Jejich 

hybridogenezí vzniká třetí člen komplexu, skokan zelený. V tomto případě se nejedná 

taxonomicky o druh, ale o klepton (Pelophylax kl. esculentus). Přestože jsou klepton, proces 

E Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. 
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jeho vzniku a populační genetika celého komplexu detailně studovány, málo se ví o individuální 

odezvě jednotlivých členů na parazitární infekce, imunitní odpovědi obou výchozích druhů a 

hybrida. Poměrně rozsáhlé terénní sběry z předešlých let nám umožňují testovat intenzity 

parazitémií u všech tří členů komplexu a jejich vzájemné porovnání. Jednotlivé druhy krevních 

parazitů budou diagnostikovány mikroskopicky a molekulárně geneticky (PCR, sekvenování). Z 

výsledků bude provedeno statistické zhodnocení významu příslušnosti k jednotlivým žabím 

taxonům na sílu infekce krevními prvoky. Student se dále seznámí s významem parazitů 

v populacích volně žijících zvířat a s možnostmi vzájemného ovlivňování mezi biodiverzitou 

hostitelů a diverzitou jejich parazitů. 

2150 

Disperze a velikost domovského okrsku orlů mořských v závislosti na věku 

V práci budou analyzována data ze satelitní telemetrie již označených mláďat orla mořského s 

cílem porovnat, zda se liší disperzní vzdálenost a velikost domovského okrsku sledovaných 

jedinců v prvním a druhém roce života. Získané lokace budou zpracovávány v programu 

ArcGIS 10.1. V rámci práce budou porovnávány následující ukazatele: maximální vzdálenost od 

místa vylíhnutí, plocha MCP (minimal convex polygon), KDE (Kernel density estimate), 

průměrná plocha TSA (temporal settlement area). Bude zhodnocen případný překryv ploch 

území využívaných konkrétním jedincem v různých letech a budou klasifikovány různé strategie 

disperze jedinců. 

E Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. 

2150 

Biotopové preference orlů mořských (Haliaeetus albicilla)  

Cílem práce bude zhodnocení biotopových preferencí orlů mořských sledovaných pomocí 

satelitní telemetrie. Studentem budou analyzovány pomocí GIS již nasbírané lokace mláďat orla 

mořského za období od opuštění hnízda do max. třetího roku života. Biotopy budou definovány 

dle dostupné satelitní vrstvy Corine Land Cover. Kompoziční analýzou bude porovnáváno 

zastoupení lokací v jednotlivých biotopech a dostupné plochy těchto biotopů v rámci 

definovaného domovského okrsku. 

H Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. 

2150 

Výskyt neoehrlichií v okolí Brna 

Bude analyzován výskyt Neoehrlichia cf. mikurensis v klíšťatech v okolí Brna. Využije se 

analýza DNA. 

E Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. 

2150 

Biotopové preference orlů královských (Aquila heliaca)  

Cílem práce bude zhodnocení biotopových preferencí orlů královských sledovaných pomocí 

satelitní telemetrie. Studentem budou analyzovány pomocí GIS již nasbírané lokace mláďat orla 

královského za období od opuštění hnízda do max. třetího roku života. Biotopy budou 

E Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. 
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definovány dle dostupné satelitní vrstvy Corine Land Cover. Kompoziční analýzou bude 

porovnáváno zastoupení lokací v jednotlivých biotopech a dostupné plochy těchto biotopů v 

rámci definovaného domovského okrsku.  

    

2190 

Obojživelníci v Oboře Poodří 

Obojživelníci jsou v současné krajině výrazně ohroženi. Klesá jejich početnost i druhová 

rozmanitost. Cílem terénního průzkumu bude získat přehled o rozšíření druhů, jejich početnosti 

a ekologických nárocích, jako podklad pro ochranu obojživelníků a nastavení správné péče o 

jejich biotopy v Oboře Poodří Kunín (Obora). Student/ka v rámci inventarizačního průzkumu 

provede v průběhu jarních a letních měsíců kontrolu všech vodních ploch v Oboře. Průzkum 

bude zaměřen na adultní a juvenilní jedince, ale i na larvy s cílem zjistit úspěšnost 

rozmnožování v dané lokalitě. Součástí průzkumu bude zhodnocen stav suchozemských biotopů 

a take možnosti migrací v okolí vodních ploch. 

E 
Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. 

Ing. František Vitula, Ph.D. 

2190 

Vliv neonikotinoidů na zástupce vodních a půdních bezobratlých organismů 

Přítomnost reziduí pesticidů ve složkách životního prostředí je nezanedbatelným rizikovým 

faktorem Neonikotinoidy patří mezi systémové pesticidy, řadí se do třídy neuro-aktivních 

insekticidů, chemicky jsou podobné nikotinu. V rámci diplomové práce budou provedeny akutní 

a chronické testy s vybraným neonikotinoidovým přípravkem na vodním korýši (Dapnia 

magna) a zástupcích půdních bezobratlých (Eisenia fetida, Folsomia candida a Enchytraeus 

crypticus). Zkoušky akutní a chronické toxicity budou provedeny v souladu se směrnicemi 

OECD (OECD 202, 211, 207, 220 a 232). Během akutních testů se bude sledovat vliv 

testovaného přípravku na chování, imobilizaci a mortalitu. Chronickými testy bude vyhodnocen 

vliv na reprodukční parametry u testovacích organismů. Výsledky získané při řešení tématu 

diplomové práce přispějí k rozšíření a doplnění informací o toxickém působení neonikotinoidů 

na bezobratlé organismy a budou podkladem pro hodnocení rizik těchto látek pro potravní 

řetězce ve vodním a půdním ekosystému.  

E 

Prof.RNDr. Miroslava 

Beklová,CSc./Mgr.Barbora 

Havelková, Ph.D. 

 

 

 

2190 

Vliv odchovu pstruha duhového v různých podmínkách na vybrané hematologické a 

imunitní ukazatele. Pstruzi duhoví stejného původu budou odchováváni ve dvou odlišných 

systémech a průběžně bude testován vliv těchto odchovů na vybrané hematologické a imunitní 

parametry. 

E 
Doc. MVDr. Miroslava Palíková, 

Ph.D. 

2190 
Monitoring a opatření pro posílení populace mloka skvrnitého na vybraných lokalitách 

v Brně a jeho okolí 
E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 
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V okolí Brna se nachází množství lokalit s výskytem mloka skvrnitého. Tento druh 

obojživelníka je v EU aktuálně ohrožován šířením onemocnění mločí chytridiomykózy. Na 

vhodných místech se i v ČR vytváří síť trvlae monitorovaných lokalit pro zaznamenání 

případného zavlečení této nemoci. Součástí diplomové práce bude navržení a realizace 

biotopových úprav na vytipované lokalitě, tak aby se podpořila místní populace mloků a detailní 

provzorkování populace. 

2190 

Mykózy u hadů chovaných v zajetí v České republice 

Diplomová práce se bude věnovat případům podezřelým na “snake fungal disease” v rámci 

materiálu získaného od chovatelů a poskytnutého z muzejních sbírek v ČR. 

E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 

2190 

Stav a prostorové rozložení populace užovky podplamaté na Brněnské přehradě a okolí 

Brněnská přehrada je osídlena početnou populací kriticky ohrožené užovky podplamaté. 

Prostorové rozložení populace podél břehů přehrady a preferovaná místa aktivity, rozmnožování 

a zimování nejsou dobře probádaná. S ohledem na potvrzený výskyt nebezpečného patogenu je 

potřeba zjistit aktuální kondici celé populace.  

E Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 

2190 

Indikátory stresu u 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 

Embryonální toxicita antibiotik pro ptáky 

Cílem práce bude posoudit nežádoucí účinky vybraných antibiotik na embryonální vývoj ptáků. 

Experiment bude využívat in ovo aplikaci antibiotik a slepičí nebo bažantí vejce jako model pro 

toxický vliv antibiotik. Posuzována bude chondro- a kardio-toxicita. Dále budou sledovány 

základní reprodukční parametry (líhnivost a efekt líhnutí). 

E Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 

2190 

Přirozená imunita v období hibernace netopýrů 

Snížení tělesné teploty na teplotu prostředí v hibernakulu (0-12°C) znamená supresi imunitního 

systému netopýrů v období zimování. Cílem diplomové práce bude měřit fagocytární aktivitu 

neutrofilů v plné krvi netopýrů a komparovat druhové rozdíly s ohledem na odlišné hibernační 

strategie. 

E Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 

    

2220 

Vliv složení směsné krmné dávky na záchovu a mléčnou produkci dojnic v první fázi 

laktace 

Budou sledovány dva chovy dojnic (stejné plemeno, stejné pořadí laktace, podobná lokalita a 

H MVDr. Jana Tšponová, Ph.D. 



 5 

podmínky chovu). Jeden chov bude prosperující s vysokou mléčnou užitkovostí, druhý chov 

bude mít nižší mléčnou produkci. V chovech bude pravidelně odebírána směsná krmná dávka. U 

směsných krmných dávek bude vyhodnoceno komponentní a živinové složení (základní rozbor 

a složky vlákniny). Směsné krmné dávky budou analyzovány v laboratoři na obsah základních 

živin. Bude provedeno statistické vyhodnocení živinového složení TMR v rámci každého chovu 

i vzájemně mezi oběma zvolenými chovy. Živinové složení krmné dávky bude porovnáno 

s živinovými doporučeními, které jsou uvedeny v normách. Budou vybrány modelové příklady 

dojnic (vybraná dojnice v každém chovu, u nichž je známa produkce mléka – z Kontroly 

užitkovosti a bude za pomoci PC programu na vypočítávání krmných dávek zjištěno, zdali daná 

krmná dávka pokrývá potřeby u daných dojnic). Hypotéza: Složení krmné dávky má vliv na 

záchovu a mléčnou produkci dojnic.  

2220 

Dietetické hledisko využití masa kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) 

V této diplomové práci budou vyhodnoceny výsledky složení svaloviny kormorána s důrazem 

na statisticky porovnatelné rozdíly mezi svalovinou prsní a stehenní (tuk, mastné kyseliny). 

Kormorán je v některých zemích běžně konzumován, i když není známo složení jeho masa. 

Úkolem této práce je tuto problematiku osvětlit a získané výsledky porovnat s nutričními 

hodnotami masa jiných divoce žijících ptáků (např. kachna divoká, bažant) běžně využívaných 

v gastronomii.  

H Ing. Lucie Všetičková, Ph.D. 

2220 

Vliv různého způsobu skladování suchých krmiv pro psy na obsah a kvalitu živin a výskyt 

roztočů  

Diplomová práce bude zaměřená na hodnocení změn v obsahu základních živin a kvalitě tuků 

v krmivech pro psy během různých podmínek skladování. Dále se zaměří také na sledování 

výskytu škodlivých roztočů, kteří se mohou podílet na vzniku atopické dermatitidy u psů. 

V čerstvě zakoupených vzorcích suchých krmiv pro psy bude analyticky stanovený obsah 

základních živin, číslo kyselosti tuku a bude provedeno mikroskopické vyšetření na přítomnost 

roztočů. Dále budou vzorky krmiv po otevření obalu vystaveny dvěma rozdílným skladovacím 

režimům po dobu 4 měsíců. Po uplynutí doby budou ve vzorcích krmiv stanoveny opakovaně 

základní analytické hodnoty, včetně čísla kyselosti tuku a mikroskopického stanovení roztočů. 

Výsledky budou statisticky vyhodnoceny k potvrzení či vyvrácení hypotézy, že dlouhodobé 

skladování suchých krmiv pro psy v nepříznivých podmínkách vede ke změnám v obsahu živin, 

kvalitě tuku a k pomnožení škodlivých roztočů.  

H MVDr. Eva Štercová, Ph.D. 

2220 Srovnání kvality a efektivity krmiv pro psy s nadváhou  H Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D. 
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V rámci sledovaného období (min. 6 měsíců) bude v pravidelných intervalech hodnocena výživa 

psů s nadváhou, sledována bude technologie krmení, používaná krmiva, komponentní a živinové 

složení krmné dávky. Na základě komunikace s chovateli budou ze sledovaných parametrů 

získány výsledky o spotřebě krmiva, zdravotním stavu a hmotnosti, analytické složení a bude 

porovnán aktuální příjem živin s požadavky na výživu psů s nadváhou. Hypotéza: Předpokládá 

se vliv použité krmné dávky vzhledem k podávané komerční dietní stravě na redukci hmotnosti 

psa a jeho tělesnou kondici. 

    

2230 

Vliv plemenné příslušnosti dojnic skotu na obsah somatických buněk v mléce v průběhu 

laktace 
Obsah somatických buněk (SB) v mléce je považován za významný ukazatel zdravotního stavu 

mléčné žlázy dojnic. Je známo, že zdravotní stav mléčné žlázy může být ovlivněn i konkrétním 

genotypem dojnic, kdy vliv konkrétního genotypu se v tomto ohledu může projevovat různě 

během jednotlivých fází laktace. V produkčním komerčním chovu dojnic bude sledována 

hypotéza, zda konkrétní plemenná příslušnost dojnic ovlivňuje vlastní obsah SB v mléce 

v jednotlivých fázích laktace. Konkrétně budou podle podílu krve sledovány 4 skupiny 

genofondu dojnic - české strakaté (ČS), holštýnské (H), kříženky s významným podílem genů 

ČS plemene a kříženky s významným podílem genů H plemene. Všechny skupiny dojnic budou 

ustájeny ve zcela shodných podmínkách prostředí a bude u nich uplatňován shodný management 

chovu, včetně nutričního managementu respektující požadavky živin dle výše jejich mléčné 

aktuální užitkovosti. V rámci jednotlivých laktačních měsíců bude z dojících robotů průběžně 

zjišťován obsah SB v mléce a následně budou tato data statisticky vyhodnocena v ohledu 

sledovaných faktorů. 

H Prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. 

2230 

Vliv zdravotního stavu pohybového aparátu na mléčnou užitkovost v chovu dojnic 

Zdravotní stav pohybového aparátu je jeden z významných faktorů ovlivňujících pohodu zvířat 

a welfare a také zásadní faktor mající vliv na užitkovost v chovu dojnic. Student v rámci 

diplomové práce bude sledovat zdravotní stav pohybového aparátu v chovech dojeného skotu a 

následně jeho vliv na užitkovost dojnic. Získaná data užitkovosti dojnic student porovná se 

zdravotním stavem pohybového aparátu a následně statisticky vyhodnotí. Z dosažených 

výsledků se přepokládá prokázání vlivu zdravotního stavu pohybového aparátu na mléčnou 

užitkovost dojnic. 

H MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. 

2230 Vliv rozdílného složení kompletních peletovaných diet na vybrané ukazatele E MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D. 
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hematologického profilu krve u chovných králic plemene zakrslý beran 

Předmětem DP bude zhodnocení vlivu odlišného složení kompletních krmných směsí (zejména 

vliv odlišného zdroje dietárního proteinu) na vybrané ukazatele hematologického profilu krve u 

chovných králic zakrslých králíků (celkový počet králic min. 16). Cílem DP bude potvrzení či 

vyvrácení hypotézy o vlivu těchto diet na sledované hematologické ukazatele chovných králic 

plemene zakrslý beran. Předpokládaná lokalita pro sběr dat studentem bude Jihomoravský a 

Zlínský kraj. 

2230 

Ověření růstových a reprodukčních vlastností nového plemene králíků „Lutino“ ve 

vybraném tuzemském chovu 

Předmětem řešení BP bude sledování vybraných růstových (živá hmotnost, hmotnostní přírůstky 

u min. 30 mláďat) a reprodukčních (např. velikost vrhu, míra zabřezávání, mateřský pud, 

orientační produkce mléka apod.) znaků u nově vyšlechtěného plemene králíků „Lutino“, které 

bylo v roce 2019 importováno do ČR s tím, že předpokládané výsledky BP budou prakticky 

využity v dalším šlechtění plemene a při uznávacím řízení. Cílem BP bude ověření hypotézy, že 

toto nové a dosud heterogenní zahraniční plemeno se dobře adaptuje na tuzemský chov. 

Předpokládaná lokalita pro sběr dat studentem bude Jihomoravský a Zlínský kraj. 

H MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.  

2230 

Vliv věku a výše mléčné užitkovosti dojnic holštýnského skotu na vybrané ukazatele 

plodnosti 

Cílem diplomové práce bude zhodnocení reprodukčních ukazatelů u vybraného stáda 

holštýnského skotu. V práci budou hodnoceny ukazatele plodnosti, jako jsou např. inseminační 

interval, servis perioda, mezidobí, inseminační index, které jsou dostupné ze zootechnické 

evidence. Student se bude dále podílet na vytipování chovu a na statistickém vyhodnocení dat. 

Předpokladem je, že vybrané ukazatele plodnosti holštýnských dojnic budou ovlivněny jejich 

paritou a výší mléčné užitkovosti. 

H Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. 

2230 

Osvětlení v chovu dojeného skotu  

Cílem bakalářské práce bude zjistit osvětlenost pomocí měřicího přístroje luxmetru ve stáji pro 

chov dojeného skotu. Při zisku dat může student využít jeden chov, kde bude měření provedeno 

v různých typech ustájení např. v produkční a reprodukční sekci nebo v objektu ustájení telat. 

Z naměřených hodnot student vyhodnotí např. činitele denního osvětlení, rovnoměrnost denního 

osvětlení či odraznost ploch. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů budou následně 

statisticky porovnány a mezi jednotlivými skupinami vyhodnoceny. Student zjištěná data 

porovná s legislativními podklady a obecně platnými doporučeními. Naměřené hodnoty budou 

E MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D. 
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následně dány do souvislosti s chováním zvířat.  Při zjištění nedostatků autor práce navrhne 

chovateli nápravná opatření neboť světlo je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje chování 

a welfare zvířat (příjem krmiva, ležení zvířat, agrese, neochota k pohybu či reprodukční 

aktivita). Chování zvířat bude student zaznamenávat do vlastního kontrolního listu. S ohledem 

na možnou změnu chování (temperament) zvířat bude měření denního osvětlení prováděno za 

odlišných podmínek makroklimatu (za slunečného počasí a při zatažené obloze) v  blízkém 

časovém rozmezí tak, aby byly co nejvíce eliminovány jiné faktory, které by mohly životní 

projevy zvířat ovlivňovat. Předpokladem bude zisk rozdílných hodnot v intenzitě osvětlení 

ustájovacích prostorů se záznamem etologických projevů zvířat.  

    

2380 

Porovnání pohody dojnic v chovech s různou technologií chovu 

Podstatou práce studenta je porovnat vybrané chovy dojnic na farmách s vazným a volným 

ustájením a využít k jejich hodnocení indikátory a měření, pomocí kterých bude posouzena 

úroveň pohody v těchto chovech s různou technologií chovu skotu s tržní produkcí mléka. 

Student se bude soustředit na posuzování oblasti výživy, kvality ustájení, zdraví a etologická 

sledování zvířat. 

H 
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, 

Ph.D. 

2380 

Chov skotu bez tržní produkce mléka ve vybraných chovech a jeho posouzení z hlediska 

welfare 

Technologie chovu skotu má obecně značný dopad na welfare tohoto druhu hospodářských 

zvířat. Předpokládá se, že ekologický chov skotu je zárukou lepší úrovně pohody zvířat. Student 

posoudí podle svých měření a vybraných indikátorů welfare úroveň pohody zvířat ve vybraném 

ekologickém a konvenčním chovu masného skotu. 

H 
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, 

Ph.D. 

2380 

Vývojové trendy v usmrcování toulavých psů, koček a dalších nežádoucích druhů zvířat v 

honitbách 

Jedním z vysoce aktuálních a kontroverzních témat poslední doby je problematika odstřelu 

toulavých psů a koček v honitbách, kde mohou tato zvířata představovat vážné nebezpečí pro 

volně žijící druhy zvířat (např. ptáky nebo mláďata zajíců). Podmínky odstřelu toulavých psů a 

koček, ale i některých dalších nežádoucích druhů zvířat v honitbách jsou upraveny zákonem č. 

449/2001 Sb. o myslivosti. Diplomová práce bude hodnotit, zda a jakým způsobem se 

v posledních letech mění počty odstřelených psů, koček a dalších nežádoucích druhů zvířat 

v honitbách. Srovnávána budou jak data relevantní pro celou republiku, tak i data získaná od 

jednotlivých krajských úřadů.  

E MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D. 
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2380 

Analýza mezinárodního obchodu s plazy zařazenými do CITES  
Práce bude analyzovat mezinárodní obchod s plazy zařazenými do CITES za posledních 10 let. 

Data budou získána z databáze EU (CITES Trade database). Data budou roztříděna do tabulek a 

grafů na DOVOZ – VÝVOZ celkem, dále budou hodnotit nejčastější ZEMĚ DOVOZU A 

VÝVOZU (země EU a třetí země) a nejčastější ÚČEL A PŮVOD DOVOZU/VÝVOZU. Dále 

bude hodnocen trend ve vývozech a dovozech u jednotlivých druhů plazů. 

H MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

2380 

Hodnocení trendů v mezinárodním obchodu s chráněnými druhy savců 

Práce bude analyzovat mezinárodní obchod se savci zařazenými do CITES za posledních 10 let. 

Data budou získána z databáze EU (CITES Trade database). Data budou roztříděna do tabulek a 

grafů na DOVOZ – VÝVOZ celkem, dále budou hodnotit nejčastější ZEMĚ DOVOZU A 

VÝVOZU (země EU a třetí země) a nejčastější ÚČEL A PŮVOD DOVOZU/VÝVOZU. Dále 

bude hodnocen trend ve vývozu/dovozu u jednotlivých druhů savců. 

H MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

    

2390 

Vliv různých typů transportních kontejnerů na vybrané biochemické ukazatele u bažantů 

obecných (Phasianus colchicus)   

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

přepravy bažantů a jejího stresogenního vlivu na biochemické ukazatele v krvi. Seznámí se 

s laboratorními metodami stanovení hladin vybraných biochemických ukazatelů v krevním séru. 

Zpracuje získaná data z experimentu, kdy byl zjišťován vliv přepravy v různých typech 

transportních kontejnerů na vybrané biochemické ukazatele u bažantů obecných, do tabulek a 

grafů a statisticky je vyhodnotí a sepíše diplomovou práci. 

H Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. 

2390 

Sledování poměru proteinu ke kreatininu v moči koní v závislosti na věku a pohlaví 
Vyšetření moči je nedílnou součástí hodnocení zdravotního stavu zvířat. Pro posouzení činnosti 

ledvin se často využívá parametr poměr proteinu ke kreatininu v moči (UPC, urine protein to 

creatinine ratio). Pilotní studie realizované u psů naznačují, že tento poměr je významně 

ovlivněn věkem daného jedince. Cílem závěrečné práce bude zjištění UPC u jednotlivých 

věkových kategorií koní a následně vytvoření referenčních rozmezí. Vzorky moči budou 

získávány spontánní mikcí od klinicky zdravých jedinců. Pro komplexní posouzení bude také 

provedeno základní fyzikální a chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu. 

Získaná data budou statisticky hodnocena, kdy bude zjišťována korelace mezi hodnotou UPC a 

věkem a dále budou zjišťovány rozdíly sledovaného parametru mezi jednotlivými věkovými 

skupinami, případně bude také posuzován vliv pohlaví. 

E Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. 
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2390 

Vybrané biochemické parametry moči a jejich vztah k věku a pohlaví pet hlodavců 

Vyšetření moči patří mezi základní vyšetření, které je nedílnou součástí hodnocení zdravotního 

stavu zvířat. Pro posouzení činnosti ledvin se často využívá parametr poměr proteinu ke 

kreatininu v moči (UPC, urine protein to creatinine ratio). Pilotní studie realizované u psů 

naznačují, že tento poměr je významně ovlivněn věkem daného jedince. Cílem závěrečné práce 

bude zjištění UPC u jednotlivých věkových kategorií pet hlodavců a následně vytvoření 

referenčních rozmezí. Vzorky moči budou získávány spontánní mikcí od klinicky zdravých 

jedinců. Pro komplexní posouzení bude také provedeno základní fyzikální a chemické vyšetření 

moči a vyšetření močového sedimentu. Získaná data budou statisticky hodnocena, kdy bude 

zjišťována korelace mezi hodnotou UPC a věkem a dále budou zjišťovány rozdíly sledovaného 

parametru mezi jednotlivými věkovými skupinami, případně bude také posuzován vliv pohlaví. 

E Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. 

2390 

Doping u koní v České republice 

Cílem práce je zhodnotit vývoj počtu a výsledků antidopingových kontrol u sportovních koní v 

České republice za dobu 10 let se zaměřením na charakter dopingových látek a jejich zdrojů. 

Student bude zpracovávat informace o antidopingových kontrolách u koní v České republice, 

které byly provedeny v průběhu posledních deseti let, tedy do roku 2019 (včetně). U pozitivních 

nálezů se pak zaměří na zjišťování možných příčin výskytu dopingových látek u těchto koní. 

Přesné látky jsou vždy stanoveny, ale ne vždy je zcela jasný jejich původ v těle koně. Na 

základě dostupné literatury bude student diskutovat nejpravděpodobnější možnosti, jak se do 

těla koně mohly tyto dopingové látky dostat a výsledkem by tak mohla být, mimo jiné, 

doporučení pro chovatele koní týkající se preventivních opatření proti nezáměrnému průniku 

těchto nežádoucích látek do těla koně. 

H MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D. 

2390 

Sezónní dynamika výskytu parazitů v umělých odchovech bažantů 

Problematika výskytu endoparazitů v bažantnicích je aktuální. Parazitární infekce se mohou 

značnou měrou podílet na úhynech bažantů nebo zeslabovat postižené jedince a vést tak 

k dalším onemocněním. Student by sbíral trus v několika bažantnicích v průběhu celého období 

odchovu a vyšetřoval flotační metodou na přítomnost parazitů. Porovnával by se výskyt 

jednotlivých parazitů během roku a také by se mezi sebou porovnával výskyt parazitů 

v jednotlivých bažantnicích.  

E MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. 

2390 

Stanovení doby vylučování parvoviru v trusu pomocí PCR po vakcinaci různými druhy 

vakcín 

Parvoviróza psů je závažné onemocnění, které je v populaci psů stále aktuální. Parvovirus u 

E MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. 
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nemocných zvířat se vylučuje trusem. Po vakcinaci dochází po určitou dobu také k vylučování 

vakcinačního viru trusem. Pokud se u psa objeví příznaky typické pro parvovirózu v určité době 

po provedené vakcinaci, může nastat dilema, zda provedený test detekuje parvovirus 

postvakcinační nebo se jedná o onemocnění. Student by vyšetřoval trus odebraný před vakcinací 

a určitou dobu po vakcinaci a vyšetřoval pomocí PCR vylučování parvoviru. Do studie by byly 

zařazeny 3 druhy nejčastěji používaných vakcín. Výsledky při použití těchto 3 vakcín by byly 

mezi sebou porovnány. 

2390 

Sledování základních parametrů moči koček 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 

Stanovení vybraných biochemických parametrů moči koček a jejich vztah k věku  

Vyšetření moči je nedílnou součástí hodnocení zdravotní stavu. Pro posouzení činnosti ledvin se 

využívá parametr poměr proteinu ke kreatininu v moči (UPC, urine protein to creatinine ratio). 

Pilotní studie provedená u psů ukazuje, že je tento parametr ovlivněn věkem. Cílem této práce je 

zjišťování UPC v jednotlivých věkových kategoriích koček, jejich srovnání a vytvoření 

referenčních rozmezí. Vzorky moči budou získávány spontánní mikcí od klinicky zdravých 

zvířat a u všech bude současně provedeno základní vyšetření (fyzikální a chemické vlastnosti, 

vyšetření sedimentu).  

E MVDr. Simona Kovaříková, PhD. 

2390 

Sledování základních parametrů moči koní 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 Stanovení bisfenolu A v krmivu pro psy  E Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. 
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Bisfenol A (BPA) je široce užívaná chemická látka. Využívá se běžně při výrobě plastů, mezi 

jinými i k výrobě výstelky plechovek pro krmiva, která má bránit korozi a tak zachovávat 

kvalitu a chuť krmiva. Z této výstelky se BPA bohužel může do krmiva uvolňovat a negativně 

ovlivňovat zdraví psů vzhledem k tomu, že byla u BPA prokázána celá řady nežádoucích 

účinků, jako je např. karcinogenita a teratogenita. Náplní práce bude stanovení BPA v krmivu 

pro psy baleného v plechovkách a cílem prokázat možnost uvolňování bisfenolu A do takto 

baleného krmiva pro psy. Samotné stanovení BPA bude student provádět s využitím kapalinové 

chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. Získané výsledky budou statisticky 

vyhodnoceny a porovnány s literaturou a platnou legislativou. 

2390 

Marker stresu kortisol a jeho možné interakce se stříbrnými nanočásticemi 

Náplní práce bude testování možných interakcí kortizolu a stříbrných nanočástic, jako jsou 

adsorpce a degradace kortizolu. Tyto interakce budou studovány pomocí vsádkových 

experimentů s nanočásticemi stříbra a kortizolu za různých podmínek (teplota, doba expozice, 

pH). Koncentrace kortizolu bude stanovována pomocí kapalinového chromatografu. 

E Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. 

2390 

Hodnocení celkové bílkoviny / imunoglobulinů v séru pomocí různých metod (ZnS, CB, 

albumin, screeningové testy) 

Ve vzorcích krevního séra telat získaných od chovatelů v rámci preventivní diagnostické 

činnosti bude provedeno stanovení koncentrace celkové bílkoviny a albuminu na automatickém 

biochemickém analyzátoru. Dále bude provedeno fotometrické stanovení zinksulfátovým testem 

a budou otestovány rovněž některé semikvantitativní screeningové testy. Výsledky jednotlivých 

vyšetření budou vzájemně porovnány a bude vyhodnocena jejich využitelnost v praxi. 

E doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. 

2390 

Hodnocení kvality mleziva pomocí zinksulfátového testu a srovnání výsledků s dalšími 

metodami hodnocení 

Vzorky mleziva budou získány od chovatelů dojeného skotu. Ve vzorcích bude provedeno 

stanovení koncentrace imunoglobulinů pomocí zinksulfátového testu a dále pomocí dalších 

metod jako je měření hustoty, refraktometrie, případně stanovení proteinu v syrovátce. Výsledky 

budou vzájemně srovnány a bude vyhodnocena jejich praktická využitelnost.   

E doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. 

2390 

Vliv mikroplastů podávaných v krmivu na fyziologické ukazatele pstruha duhového 

V posledních desetiletích byl zaznamenán celosvětový nárůst spotřeby plastů, které jsou 

významným a všudypřítomným polutantem vodního prostředí, zdrojem ekotoxikologicky 

aktivních látek a mají negativní dopad na vývoj a fyziologické parametry ryb. Cílem práce je 

rozšíření poznatků týkajících se účinku mikroplastů na pstruha duhového (Oncorhynchus 

E 
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, 

DrSc. 



 13 

mykiss) v experimentálních podmínkách, zejména pak vlivu na hematologické a biochemické 

parametry a ukazatele oxidativního stresu. 

2390 

Zhodnocení výskytu reziduí pesticidů v povrchových vodách ČR ve vztahu ke zdraví a 

welfare zvířat 

Cílem diplomové práce je upozornění na rezidua účinných látek pesticidů a zhodnotit jejich 

výskyt a zastoupení v povrchových vodách České republiky za období 2009–2018. Vzorkování 

probíhá na 21 lokalitách, a to v závěrových profilech významných řek, případně míst, kde toky 

opouští Českou republiku. Vzorkování a analýzy provádí podniky jednotlivých Povodí řek a 

výsledky předávají Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMU). Od roku 2009 bylo 

zahájeno pasivní vzorkování pomocí vzorkovačů POCIS (Polar Organic Compound Integrative 

Samplers). Vzorkovače jsou umístěny do vodního prostředí na dobu 3 až 4 týdnů. V závěru 

práce bude provedeno zhodnocení výskytu pesticidů a jejich vliv na zdravotní stav lidí a na 

zdravotní stav a welfare zvířat. Možnost využití a zpracování těchto výsledků bylo dohodnuto 

s jednotlivými podniky Povodí řek a ČHMU. 

H 
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, 

DrSc. 

2390 

Stresové hormony v moči koček chovaných v domácnostech a jejich ovlivnění přítomností 

dalšího stresového faktoru 

Kortizol je stresový hormon, který se u živočichů uvolňuje po různých typech stresových reakcí. 

Je možné ho stanovovat v krevní plazmě, séru, moči, výkalech, srsti. Měření obsahu kortizolu v 

moči má oproti odběrům krve, které jsou spojeny s manipulačním stresem zvířat, výhodu toho, 

že se jedná o neinvazivní metodu. I bytové kočky mohou být vystaveny stresovým situacím jak 

jednorázovým, tak chronickému stresu. Chronický stres může představovat např. přítomnost 

mladších dětí či přítomnost zvířete jiného druhu, např. psa. Cílem práce bude zjistit úroveň 

chronického stresu měřením obsahu kortizolu v moči zdravých dospělých zvířat pocházejících z 

různých typů domácností. Praktická část měření proběhne na našem ústavu pomocí 

chromatografických metod. Student prostuduje literaturu týkající se chování koček a hodnocení 

welfare těchto zvířat se zaměřením na faktory vyvolávající stres u koček. Dále prostuduje 

informace týkající možností hodnocení stresu zvířat pomocí biochemických markerů. Z těchto 

informací vypracuje literární přehled. V rámci praktické části vyhodnotí obsah kortizolu v moči 

u bytově chovaných koček rozdělených do čtyř skupin: a) bez přítomnosti dětí a jiných druhů 

zvířat, b) s přítomností dítěte/dětí do 5 let věku, ale bez přítomnosti psa nebo jiného druhu 

zvířete, c) s přítomností psa v domácnosti, ale bez dítěte/dětí a jiných druhů zvířat, d) s 

přítomností dítěte/dětí do 5 let věku i psa. Celkově půjde o vyšetření 3 domácností v rámci 

E PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. 
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každé ze čtyř sledovaných skupin. Poté student statisticky porovná, zda došlo ke změně obsahu 

kortizolu v moči u koček v závislosti na přítomnosti dalších stresorů přítomných v 

domácnostech. Své výsledky pak srovná s údaji z literatury. 

2390 

Posouzení pohody a výskytu stereotypního chování u psů ve vybraném útulku  
Student vybere útulek pro psy v české republice. V útulku provede posouzení welfare psů 

s využitím modifikované metodiky pro hodnocení útulků a psů v útulku, v průběhu roku bude 

sledovat výskyt stereotypního chování u psů v útulku. Výsledky sledování zhodnotí ve smyslu 

porovnání pohody celého útulku, skupin parametrů řízení útulku, prostředí a zvířat v útulku a 

v případě vypovídajících dat i uvnitř skupin parametrů pohody. Dále vyhodnotí druhy a četnost 

výskytu poruch chování u psů v útulku. Práce směřuje k zhodnocení pohody psů ve vybraném 

útulku ve vybraných parametrech a k zhodnocení výskytu poruch chování u psů v útulku.  

H 
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 

MBA 

2390 

Management populací zoo zvířat v Evropě 

Smyslem této práce bude analyzovat data získaná z evropských zoologických zahrad o 

problematice nadbytečných zvířat a managementu jejich chovu s cílem uvést nejčastější 

problematické druhy a metody omezení jejich chovu. Výsledná data budou srovnána s výsledky 

z analýzy prováděné v českých zoologických zahradách v roce 2017. 

H MVDr. Martina Volfová 

2390 

Dostupnost útulků pro zvířata v ČR 

Na základě veřejného seznamu registrovaných útulků pro zvířata (dostupného na stránkách 

SVS) student analyzuje počty útulků v jednotlivých krajích/městech a posoudí jejich počet ve 

vztahu k počtu obyvatel v dané lokalitě. Student dále dohledá podrobnější informace o typu 

útulků (městský, soukromý…), druzích přijímaných zvířat, kapacitě útulku, způsobu inzerce 

zvířat atd. a srovná počty útulků v jednotlivých kategoriích mezi kraji/městy. 

H Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 

2390 

Četnost srdečních onemocnění psů 

Student retrospektivně vyhodnotí soubor pacientů psů, který navštívili naši kliniku s účelem 

kardiologického vyšetření. Výsledkem bude, které plemeno má nejčastěji onemocnění srdce, 

které onemocnění má nejvyšší prevalenci, vek, pohlaví pacientů. Výsledky se statisticky 

vyhodnotí a porovnají s nejnovějšími studiemi z kardiologie. H 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. 

2390 

Frekvence nádorových onemocnění u psů a jeho nejčastější projevy 

Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úhynu či eutanazie v chovech psů. 

Předmětem práce studenta bude analýza počtu nádorových onemocnění u psů ošetřených na 

Klinice chorob psů a koček FVL VFU Brno. Práce bude zaměřena na retrospektivní 

vyhodnocení anamnestických údajů od chovatelů zvířat s ohledem na dobu trvání onemocnění a H 

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 
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jeho nejčastější klinické projevy. Statisticky bude vyhodnocen podíl jednotlivých plemen psů 

s diagnostikovaným nádorovým onemocněním, četnost onemocnění v závislosti na pohlaví, 

věku a podmínkách chovu (způsob chovu, krmení apod.). Získaná data budou statistiky 

zhodnocena a konfrontována s dostupnými literárními údaji.  

2390 

Incidence kolikových onemocnění v chovech koní v závislosti na jejich plemeni, věku a 

typu chovu 

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 s kolikovým onemocněním. Budou se soustředit na plemennou 

predispozici, věkovou kategorii, typ chovu (ustájení) a využití koní. Dále budou hodnotit 

konzervativní i chirurgická řešení. Výsledem bude studie, která vhodně doplní práce 

z předchozích let, které se zabývali pouze kolikami, které vyžadovaly chirurgická řešení. 

Výsledky budou statisticky zhodnoceny a porovnány s informacemi z tuzemské i ze zahraniční 

literatury. H 

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D. 

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

 


