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Posudek bakalářské práce 
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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 celní správy přínosné. 

V odborné literatuře jsou všechna plemena psů podrobně popsané. Autor 

implementoval jednotlivá plemena psů pro práci v rámci celní služby včetně jejich 

výcviku.  

 

 Kvalita formulace výzkumného cíle/problému 

 

Cíl práce vytváří soubor informací o metodách výcviku psů pro účely Celní správy.  

 

Adekvátnost použitých metod  

 

- Autorka použila adekvátní metody a postupy k naplnění a splnění cílů práce. 

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

 

Splnění cílů práce 

 

- Autorka stanovený cíl – splnila. Výsledkem předložené práce je dokument, který 

podává souhrnné informace o výcviku a využití služebních psů pro Celní správu. 

 

 

 

☒ školitelský posudek 

☐ oponentský posudek 
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Přínos závěrů práce pro obor 

 

- Bakalářská práce svým zaměřením udává soubor informací o metodách výcviku psů a 

jejich použití v rámci Celní správy. 

 

Práce s odbornou literaturou 

 

- Autorka bakalářské práce prokázala schopnost systematického hledání odborných 

zdrojů, kterých pro využití této práce je 17 odborných publikací a 26 internetových 

zdrojů. 

- Výběr získaných studijních pramenů je aktuální a vzhledem k tématu dostatečný. 

- Použité prameny jsou řádně citovány.  

 

 

Interpretace získaných výsledků 

 

- Výsledky naplňují stanovený cíl práce a jsou srozumitelně prezentovány. 

- Závěr práce zvýrazňuje problematiku výchovy a výcviku psa včetně přijímací zkoušky 

pro přijetí do služby. 

 

 

Formální a stylistická úroveň 

 

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

výcviku a výchovy psa pro Celní správu. 

- Práce obsahuje 57 stran psaného textu a 17 doplňujících obrázků a 1 tabulku. 

- Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. 

- Předložená bakalářská práce má dobrou jazykovou úroveň včetně odborného jazyka.  

- Použité zkratky jsou v textu správně použity. 

- Obrázky jsou správně označeny včetně zdrojů a v textu jsou na ně odkazy 

 

Hodnocení úrovně spolupráce 

 

- Autorka bakalářské práce průběžně konzultovala a po dílčích připomínkách práci 

upravovala. 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Vybrané téma je aktuální a v současné době z pohledu Celní správy přínosné.  

 

Struktura (členění práce) 

Předložená práce je logicky členěna a teoretická východiska uvádějí čtenáře do 

problematiky činnosti Integrovaného záchranného systému a jeho základních a ostatních 

složek. Práce obsahuje 57 stránek psaného textu 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použité literární zdroje jsou v práci správně citovány. 

Kontrola v systému Turnitin uvádí 25% podobnosti s jinými zdroji. Po podrobné analýze se 

jedná o nadpisy jednotlivých zákonů a směrnic, které jsou v literatuře správně uvedené. 
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Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

Použité metody jsou adekvátní k zaměření teoretické práce. Sběr studijních pramenů je 

dostačující k popisu výchovy, výcviku a zařazení psů do služby u Celní správy. 

 

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

Formální a grafická úprava včetně jazykové úrovni je na výborné úrovni. 

 

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

Práci je doporučena k obhajobě. 

 
 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1. Z jakého důvodu je německý a belgický ovčák pro službu u Celní správy 

nejvýhodnější? 

2. Jaké jsou rozdíly ve výcviku psů pro sutinové vyhledávání a pro službu u Celní 

správy? 

 

 

Práce    „JE“   doporučena k obhajobě 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

 

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.. 

 

 

V Praze dne:  19. 8. 2021 

Podpis : 


