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Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra technických a úpolových sportů 

 

Posudek diplomové práce 
 

Jméno studenta: Bc. Martin Konvalinka 

Název práce:  Analýza zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů 

Vedoucí práce:  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 

Pracoviště:  Katedra technických a úpolových sportů 

Oponent práce: Ing. et Mgr. Josef Vilášek    

 

Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 

Adekvátnost/současnost tématu X    

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému  X   

Adekvátnost použitých metod   X  

Splnění cílů práce   X  

Přínos závěrů práce pro obor  X   

Práce s odbornou literaturou   X  

Interpretace získaných výsledků   X  

Formální a stylistická úroveň     X 

Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce   X  

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☒ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Adekvátnost/současnost tématu 

 

- Vybrané téma je aktuální a v současné době z pohledu Integrovaného záchranného 

systému přínosné. Práce popisuje analýzu zásahů psů u Svazu záchranných brigád 

kynologů.  

-  

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému 

 

- Cíl práce vysvětluje problém, který autor řešil. V této diplomové práci nebylo nutné 

stanovovat výzkumné otázky a ani hypotézy. 

 

Adekvátnost použitých metod  

 

- Autor použil adekvátní metody a postupy k naplnění a splnění cílů práce. 

- Základní metodou byla studie získaných studijních pramenů a následná rešerše.  

- Byla provedena analýza jednotlivých zásahových činností. 

 

Splnění cílů práce 

 

- Autor stanovený cíl – splnil. 

- Závěr práce zvýrazňuje problematiku záchranářských prací v zimě na ledě. 

 

 

☒ školitelský posudek 

☐ oponentský posudek 
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Přínos závěrů práce pro obor 

 

- Diplomová práce svým zaměřením představuje zásahovou činnost psů za období od 

roku 2016 do roku 2020. 

- Sumarizuje všechny postupy a varianty záchranářských činností Záchranných brigád 

kynologů. 

 

Práce s odbornou literaturou 

 

- Autor diplomové práce prokázal schopnost systematického hledání odborných zdrojů?  

- Rešerší získaných pramenů je dokázal tematicky utřídit a analyzovat dostupné studijní 

prameny. 

- Výběr získaných některých studijních pramenů již není aktuální a vzhledem k tématu 

je zavádějící. 

- Použité prameny nejsou řádně citovány, proto Turnitin uvádí 49% podobnosti s jinými 

zdroji.  

 

 

Interpretace získaných výsledků 

 

- Výsledky naplňují stanovený cíl práce a jsou srozumitelně prezentovány. 

- V práci chybí diskuze nad získanými výsledky. Závěr práce zdůrazňuje potřebnost 

záchranářské kynologie. 

 

Formální a stylistická úroveň 

 

- Diplomová práce obsahuje všechny klíčové části, teoretická východiska a vlastní popis 

záchranářské činnosti s použitím psů. 

- Práce obsahuje 62 stran psaného textu. V textu nejsou žádné doprovodné obrázky.  

- Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. 

- Předložená diplomová práce má nevyhovující jazykovou úroveň včetně odborného 

jazyka.  

- Použité zkratky jsou v textu nesprávně použity. 

 

Hodnocení úrovně spolupráce 

 

- Autor diplomové práce občas konzultoval a po dílčích připomínkách práci upravoval 

 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Vybrané téma je aktuální a v současné době z pohledu Integrovaného záchranného systému 

přínosné. Práce popisuje analýzu zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů. 

Struktura (členění práce) 

Předložená práce je logicky členěna a teoretická východiska uvádějí čtenáře do 

problematiky Integrovaného záchranného systému a do problematiky služební kynologie. 

Práce obsahuje 62 stránek psaného textu a z toho obsahují teoretická východiska 52 stran a 

praktická část má jen 10 stran, což je značný nepoměr.  
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Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použité literární zdroje (15 publikací a 46 internetových zdrojů) nejsou v práci správně 

citovány. Kontrola v systému Turnitin uvádí 49% podobnosti s jinými zdroji.  

 

Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

Použité metody výběru studijních pramenů jsou adekvátní k zaměření teoretické práce 

s analýzou zásahové činnosti. Sběr studijních pramenů je dostačující k popisu činnosti 

záchranných brigád kynologů. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

Formální a grafická úprava je na přijatelné úrovni, ale jazyková úroveň je na nevyhovující 

úrovni. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 
Stanovené cíle práce byly splněny. 

Práci nedoporučuji k obhajobě. Práce obsahuje velké množství formálních a gramatických 

chyb, které nejdou v ERTAECH opravit. 

 
 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1. Kde probíhá výchova a výcvik služebních psů (pro HZS, Policii ČR, Armádu ČR, 

Celní správu, Vězeňskou službu, Horskou službu, Vodní záchrannou službu a SZBK 

ČR) 

2. Které zásahové jednotky kynologů jsou určeny pro činnost v rámci Integrovaného 

záchranného systému? 

 

 

Práce    „NENÍ“   doporučena k obhajobě 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

 

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.. 

 

 

V Praze dne:  19. 8. 2021 

Podpis : 


