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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Práce s přílohami obsahuje 72 stran, seznam literatury čítá 23 položek, dále bylo využito 16 

internetových zdrojů, použito bylo i 8 legislativních dokumentů, a to zahraničních i našich. 

Cílem bakalářské práce  bylo zjistit, jak fungují záchranné stanice, které zákony tato zařízení 

upravují, jaká zvířata jsou nejčastěji postižena, jak dlouho zde musí průměrně zůstat a jaká je 

úspěšnost navrácení pacientů  do volné přírody. Práce se věnuje hlavně českým záchranným 

stanicím, informace o nich byly zjištěny pomocí dotazníků s otázkami. Část dotazů je také 

zaměřena na pedagogicko-výchovnou stránku záchranných stanic, např. jestli tato zařízení 

školy navštěvují nebo jestli zaměstnanci stanic pořádají besedy ve školách.  
 
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):e 

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, text je přehledný, grafická 

úprava příloh a členění kapitol je vyhovující.  
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE   
 

V úvodu práce je přehledně zpracována problematika a význam záchranných stanic, uvedeny 

jsou údaje nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.  Za cenné považuji uvedení nejvíce 

frekventovaných pacientů ze skupiny obratlovců, kteří se nejčastěji objevují v záchranných 

stanicích. Zpracovány jsou i nejčastější typy úrazů, způsoby léčení a také možné prevence 

před úrazy. Podrobněji jsou zpracovány vybrané záchranné stanice v ČR.  Z didaktického 

hlediska jsou důležité informace o ekologickém využití stanic při školních exkurzích. 

Cílem dotazníkového průzkumu s 19 otázkami bylo získat informace o provozu, zaměření a 

úspěšnosti s léčbou handicapovaných obratlovců v jednotlivých záchranných stanicích.   

   Bylo zjištěno, že většina záchranných stanic se věnuje ekologické výchově a snaží se o 

osvětu veřejnosti, která je velice důležitá, jelikož mnoho zvířat, která se dostanou do 

záchranných stanic jsou mláďata, která jsou zbytečně odebrána rodičům a poté musí 

vyrůstat v záchranných stanicích. Mnoho trvale handicapovaných zvířat ale musí zůstat 

v těchto zařízeních trvale, tito jedinci jsou pak vyžíváni v rámci osvěty a působení na 

veřejnost.    
     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Jak chce uchazečka pokračovat v tomto tématu v rámci diplomové práce? Ostatní otázky 

přenechám oponentovi/oponentce.  



 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce podle mne vyhovuje nárokům na bakalářskéé práce předkládané na KBES Pedagogické 

fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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