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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
 Předkládaná bakalářská práce má adekvátní rozsah –  53 strany textu, 4 strany literatury a 3 

přílohy. Bakalantka si zvolila velmi aktuální a zajímavé téma současnosti a vytkla si i nelehký úkol – 

vystižení jeho problematiky z  pohledu mnoha teoretických aspektů i v rámci praktického 

dotazníkového šetření a analyzovat tak danou problematiku v celém jejím mnohostranném pojetí. 

 Práce je řešena, kromě úvodu a závěru, v šesti hlavních kapitolách: Státní správa a 

samospráva, Přírodovědné a filozofické pojetí ochrany a práv zvířat, Legislativa, Úloha státní správy a 



samosprávy v otázce ochrany zvířat, Organizace na ochranu zvířat, Průzkum útulků pro zatoulaná a 

opuštěná zvířata v Královéhradeckém kraji.   

Struktura práce je na velmi pěkné úrovni, práce je logicky řazena, jednotlivé kapitoly na sebe 

smysluplně navazují, jsou promyšleně provázány a odpovídajícím způsobem zpracovány.  

Formální stránka práce, grafika, sloh a formulace problematiky jsou na vynikající úrovni; 

práce působí velmi kompaktně a sleduje jednotnou linii daného tématu bez zbytečných odboček. Práce 

s literaturou je velmi promyšlená až precizní a celkově odpovídá svědomitému přístupu autorky.  

Dále oceňuji i samostatnost autorky, schopnost reagovat odpovídajícím způsobem na všechny 

požadavky vedoucí práce, aktivitu při řešení praktického šetření, poctivou snahu po skutečně 

pravdivém postižení celé problematiky v realitě a v neposlední řadě i nejen odborný, ale i lidsky 

citlivý přístup k dané problematice a zasvěcenost do řešeného tématu v celé jeho šíři. 

Bakalářská práce je velmi zdařilá, originální, kompaktní; téma řeší výstižně a komplexně.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci posluchačky Ivy Dernerové 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm: Výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

• V práci analyzujete problematiku veřejné správy na úseku ochrany zvířat na základě 

praktického šetření. V čem vidíte Vy osobně její největší rezervy v oblasti především 

zájmových zvířat? 

• V práci jste provedla velmi zajímavé dotazníkové šetření. Jak problematické bylo 

získat potřebné údaje a co Vám osobně šetření přineslo? 

 
 

Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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