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s názvem: Využití služebních psů v rámci Policie České republiky
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 20 

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

7 

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

30 

5. Celkový počet bodů 77 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište postup získávání pachových stop a zhodnoťte možnost jejich využití jako důkazního
materiálu s důrazem na etickou stránku věci a princip in dubio pro reo.

2. V USA jsou někdy policejní psi z K-9 Units cíleně používáni k získání takzvaného "probable cause".
Toto do určité míry pošlapává práva vycházející ze 4. dodatku Ústavy Spojených států amerických.
Děje nebo může se něco takového dít i u nás? Jaké mechanizmy zabraňující zneužití služebních psů v
České republice máme?

3. ---

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

Předložená diplomová práce na mne působí poněkud rozporuplně. Na jedné straně je vidět hluboký zájem
autorky o danou problematiku na straně druhé je rozvolněné zadání a téma práce. Celé to působí tak, že
hlavním cílem autorky bylo „psát o psech“ a zbytek již nebyl tak důležitý.

Teoretická část je zpracována dobře. Především historický exkurz je nebývale čtivý a podpořený dobovými
literárními prameny. 
Hypotézy ovšem byly formulovány mělce a k jejich falsifikaci respektive potvrzení zcela stačí citovat
několik řádků z literatury. Jako příklad pro první hypotézu: „V současnosti je služební pes u Policie České
republiky využíván nejen jako donucovací prostředek.“ lze uvést citaci ze strany 74 „Od 50. let 20. století se
začaly uznávat a využívat i další přednosti služebních psů. Nově mezi jejich úkoly patřilo i pátrání po
pachateli pomocí pachové stopy, hledání vystřelených nábojnic, pátrací akce po pohřešovaných apod. V
novodobé historii jsou vycvičováni psi specialisté, kteří jsou schopni vyhledávat zbraně, drogy, výbušniny i
lidské ostatky (Rulc, 2014, s. 159)“. Navíc se domnívám, že autorka předjímá výsledky pro svrchu zmíněnou
hypotézu, když se v 6. otázce strukturovaného rozhovoru táže: „Které kategorie služebních psů jsou
využívané nejčastěji?“

Z práce není zřejmé, proč byl použit zrovna strukturovaný rozhovor a ani není jasné, proč bylo položeno
právě 20 otázek. Některé otázky mi s ohledem na cíle práce připadají zbytečné, konkrétně se jedná o
otázky 8, 9, 10, 12, 13 a 16.

Přestože je SWOT analýza zpracována po formální stránce správně, nevidím pro práci tohoto druhu velký
přínos ze zařazení metody strategické analýzy. 

Diskuse je do určité míry redundantní s teoretickou částí a jen částečně naplňuje mé představy o podobě
této kapitoly. 

Na závěr je ovšem nutno konstatovat, že autorka cíle své práce splnila a práci tak mohu doporučit k
obhajobě.
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