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práce s daty a informacemi X    
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Proč je rozdíl ve využití koni mezi státní a městskou policií? 

2. Jak ovlivňuje teplota ovzduší využití koní pro různé akce? 

Analýza Turnitinu udává 28% podobnosti, které jsou v teoretických východiscích a 

vycházejí z bakalářské práce a jsou správně ocitované. 
 

Práce „JE“doporučena k obhajobě (shoda o podobnosti s jinými publikacemi je v nevýznamná).   
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