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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 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Cílem práce bylo vytvoření souboru informací o metodách výcviku psů a jejich použití pro 

účely Celní správy České republiky. To se zpracovatelce podařilo. 

 

Struktura (členění práce) 

Práce je členěna na úvod, teoretická východiska, cíle, úkoly a metody práce a v neposlední 

řadě deskriptivně-analytická část. Teoretická východiska jsou na 10 stránkách obsahu, 

převažují deskriptivně – analytická východiska s 27 stránkami. Celkem 17 obrázků je 

vhodným doprovodem textů v rámci celé práce.  

 

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

Použil (a) autor (ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

V převažující většině použila zpracovatelka ve své práci použitelné literární zdroje, které 

byly správně citovány. 

 

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

Ke zpracování bakalářské práce použila autorka celkem 17 literárních děl, 27 internetových 

zdrojů, 17 obrázků, uvedla 1 tabulku a 9 legislativních dokumentů.  

Potěšujícím faktem je, naprostá většina citací z uvedených zdrojů byla správně citována. 

Shoda o podobnosti s jinými publikacemi je nevýznamná. 

 

☐ školitelský posudek 

☒ oponentský posudek 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

Jazyková úroveň, grafická úprava a doložená obrázková dokumentace je na velmi dobré 

úrovni. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Vytyčené cíle práce byly naplněny a hodné provedení obhajoby bakalářské práce. 

 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

1. Pojednejte o výcvikovém středisku Celní správy pro výcvik psů. 

2. Lze využít cvičené psy v rámci Celní správy na detekci onemocnění COVID-19? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě 

 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

Ing. et Mgr. Josef Vilášek 

 

 

V Praze dne 19. srpna 2021 

Podpis: 


