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Název práce: 
Využití kynologie v policejní praxi 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce: 
nejsou v práci formulovány 
Prezentace a využití vlastních zkušenosti z práce se služebním psem. 

Struktura práce: 
Bakalařská práce je teoretického rázu bez vlastního výzkumu. Přesto je členěna na 
3 logiaké celky. V prvním se studentka věnuje rozboru historie a to spolupráci 
člověka se psem a historii policejní kynologie v ČR i v zahraničí. Další část je 
sondou do fyziologie a anatomie psa, problematikou ontogeneze a výběru psa pro 
služební potřeby. Poslední část tvoří výklad metod výcviku psa na detekci výbušnin. 
Literární zdroje a citace: 
Studentka čerpala převážně ze zahraniční literatury, z platných právních předpisů a 
uvádí 12 intemetových zdrojů. Literatura (viz str. 45 - 47) přesahuje požadavky 
bakalářské práce. Práce s citacemi je dobrá. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je doplněna schematickými obrázky, přehlednými tabulkami a fotogtafiemi. Po 
stránce jazykové je práce na velmi dobré úrovni. Po formální stránce se nechá práci 
vytknout nezarovnanost textu do bloku (na většině stránek). Nestandardní je i mluvit 
v textu o sobě jako o autorce ve 3.os j.č. (str. 4, 7, 24 .. ) 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka si nestanovila cíl práce, nelze tedy posoudit. 
Celkově lze na práci kladně hodnotit ojedinělost výběru tématu i když bych ho spíše 
viděla jako téma na Policejní akademii. Dále je chválihodná zainteresovanost 
studentky pro tak významnou činnost a její faktický podíl při práci se psem 
specialistou (11 let). Zároveň vidím i nedostatek, protože postrádám kapitolu 
s praktickými výstupy, kde by byl patrný autentický podíl studentky při zásahu, při 
výcviku ... nebo jakýkoli sociální aspekt (terorisrnus, drogy, pomoc při katastrofách) 

Otázky a připomínky vedoucího práce: 
V čem spočívá odborná příprava psovodů. Popište obsah kurzů. 
Co bylo příčinou toho, že končí specializace výcvikových středisek. Zhodnoťte 
situaci a sdělte výhody a nevýhody. 
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