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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     

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Cílem práce bylo provedení analýzy zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů ČR. 

Součástí řešení bylo popsat historii, současné působení a zapojení Svazu záchranných 

brigád kynologů ČR v rámci integrovaného záchranného systému. Teoretická část je co do 

rozsahu s praktickou částí diplomové práce ve shodě. 

 

Struktura (členění práce) 

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

řadě na praktickou část. 

Celkový rozsah práce je 80 stran, z nichž 7 stran tvoří přílohy. 

V teoretických východiscích je pojednáno o integrovaném záchranném systému (6 stránek) 

a následně o kynologii v rozsahu do 25 stran. 

Jako dostačující je obsah praktické částí, která je zpracována na 30 stránkách a přílohy 

rovněž na 7 stranách. Text vhodně doplňuje uvedených 18 tabulek. 

 

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

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

Ve své většině autor využíval doporučené zdroje, ale nevzal přitom vždy v úvahu, že 

některé jsou již zastaralé a tím pádem nepoužitelné. Rovněž ne vždy vzal v úvahu 

☐ školitelský posudek 

☒ oponentský posudek 
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provedené aktualizace zákonů a podzákonných norem, čímž citace z nich jsou nesprávné. 

Naopak citace z uváděných zdrojů jsou správně uvedeny. 

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

V práci je nejvíce využito elektronických zdrojů (32), dále 25 literárních děl a 5 právních 

předpisů. Mnohé z uváděných zdrojů jsou poplatné době jejich vzniku a autor je převzal 

bez zjevných oprav. 

Shoda o podobnosti s jinými publikacemi je nevýznamná.  

 

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

Nepomíjivá je skutečnost, že práce neobsahuje žádný obrázek, který by popisované 

skutečnosti přiblížil. V celé práci jsou uvedeny celkem dva grafy a 18 tabulek. Některé 

podklady z internetových zdrojů jsou již neplatné.  

Jazyková úroveň je dobrá a není nutno provádět opravy v textu práce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Autor poměrně rozsáhle zpracoval jak teoretickou část (28 stránek) a adekvátně k tomu i 

její praktickou část (29 stran), čímž prokázal, že nestraní ani jedné z uvedených kategorií, 

že mají stejný význam a splnil tak cíl práce. Tím i pozvedl celkovou úroveň diplomové 

práce.  

 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1. Pojednejte o Záchranném útvaru HZS ČR, jeho vzniku, dislokaci a jednotce kynologů 

v něm. 

2. Pojednejte o Svazu záchranných brigád kynologů ČR (vznik, struktura a jeho poslání). 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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