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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Práce s přílohami čítá 72 stran. Seznam literatury pak 23 položek, k je tomu využito 16 

internetových zdrojů. Vedle klasických pramenů práce využívá i 8 právních norem. 

Cílem bakalářské práci bylo popsat existenci záchranných stanic. Popisuje i právní rámec 

jejich provozu Nesporně zajímavé jsou i údaje o nejčastěji postižených a následně 

zachraňovaných druzích. 
      

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, přehlednost, grafická 

úprava příloh a formální členění kapitol je rovněž odpovídající.  
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):  
 

Péče o zraněná a trvale hendikepovaná zvířata je naznačuje kulturní vyspělost společnosti, 

představení podobné instituce j by patrně mělo být povinnou součástí výuky, ať už biologie 

či občanské výuky. Autorčin záměr je tedy rozhodně správný.  
     

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

 

A. Historický úvod by zasloužil doplnění o popis starších zařízení, v době 

předlistopadové často provozovaných zoologickými zahradami a soukromými 

osobami.  

B. Jak se autorka osobně vyrovnává se záměrným hubením predátorů pomocí 

karbofuranových jedů a jak na tento kriminální čin reagují záchranné stanice?  

 
5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce vyhovuje nárokům na bakalářské práce předkládané na KBES Pedagogické fakulty a 

tedy ji doporučuji komisi k přijetí. 
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