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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

9 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Je možné služební psy v současnosti nahradit technickými prostředky? Pokud ano, které kategorie?

2. Ne ve všech krajích jsou u PČR k dispozici psi všech kategorií (viz. Tab.1). Co z toho vyplývá v
současném období a co byste navrhovala do budoucnosti?

3. Jak vysvětlíte relativně malé počty úspěšnosti zásahů policejních psů vzhledem k celkovým počtům
jejich použití? (viz Tab.2)

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Zpracovatelka pracovala samostatně se zaměřením na naplnění cíle celé práce. V teoretické části správně
využila řadu zdrojů, v praktické pak zkušenosti z vlastní profese i poznatky získané konzultacemi s
předními odborníky služební kynologie ozbrojených sil a sborů.
V průběhu zpracování spolupracovala s vedoucím práce a pozitivně a ochotně reagovala na jeho doporučení.
Výsledkem práce je stručné seznámení se vznikem a vývojem služební kynologie v ČR, zhodnocení
současného stavu a některá doporučení pro její další rozvoj.
Práce ukazuje na nenahraditelnost některých vrozených vlastností psů, vztah psovod - pes jako jeden tým,
ale i na podmínky a specifika jejich praktického nasazení. Správně rovněž zdůrazňuje nezbytnost trvalé
spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými složkami v rámci ČR, ale i na mezinárodní úrovni.
Hlavní přínos práce spočívá v možnosti  stručného uceleného seznámení s danou problematikou, a to
především pracovníků, kteří nejsou v dané problematice odborníky, ale se služebními kynology ve své
profesi spolupracují, výsledky jejich práce využívají, nebo o služební kynologii dokonce rozhodují.
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