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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 53 strany textu, 3 strany literatury a 1 přílohu; kromě 

úvodu a závěru se skládá z pěti hlavních kapitol. První čtyři kapitoly se zabývají teoretickým 

podkladem celé práce – zpracovávají témata filozofie práv zvířat, legislativu dané 

problematiky; dále nestátní neziskové organizace a veřejnou správu a jejich úlohu na úseku 

ochrany zvířat. Teoretický exkurz, který vytváří významný vstupní potenciál do praktické 

části, je řešen s přehledem; jednotlivé kapitoly vytvářejí poměrně ucelený pohled na danou 

problematiku z relevantních úhlů pohledu. Jsou výstižné a velmi dobře a přehledně sestaveny. 



Po obsahové stránce zpracovává autorka všechna podstatná fakta, dobře se orientuje 

v literatuře a umí s ní také dobře pracovat. Ani po formální stránce k práci nemám 

výraznějších připomínek – práce působí kompaktně, citační aparát je v pořádku, grafika je na 

pěkné úrovni. 

Co se týká praktické části - autorka v ní dokázala poměrně dobře sladit  její obsah 

s obsahem předcházejících kapitol a udržet nejen odbornou, ale i stylistickou úroveň práce na 

velice dobré úrovni, což v praktických částech obvykle není zřejmou záležitostí. 

 Bakalantka pravidelně svoji práci konzultovala, její přístup byl svědomitý, oceňuji i 

její schopnost praktického šetření v terénu, jeho zpracování a věcnou i zajímavou interpretaci 

získaných dat.  

 Celkově lze říci, že se autorka daného tématu zhostila velmi dobře, dokázala skloubit 

vhodným způsobem jak teoretickou tak praktickou část; práce je zajímavá a originální 

především ve své páté a stěžejní kapitole.  

 Vzhledem výše uvedeného doporučuji práci posluchačky Eriky Hnátové k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení stupněm:  Výborně.  

 

Otázky k obhajobě: 

• Jaký je, po prostudování všech fakt, Váš osobní názor na problematiku ochrany zvířat 

v České republice? Jak vnímáte její úroveň právě z pohledu úlohy veřejné správy? 

• Ve své práci zpracováváte zajímavý dotazník určený především městským čí obecním 

útulkům Pardubického kraje. Jaká je Vaše osobní zkušenosti se získáváním 

relevantních dat a informací?. 

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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