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náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

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    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná bakalářská práce má 63 stran textu a zpracovává následující kapitoly: 

Veřejná správa a samospráva, Historický vývoj v ochraně zvířat, Legislativa ochrany zvířat, 

Orgány a organizace na ochranu zvířat, Role samosprávy v otázce zájmových zvířat, Situace 

na Slovensku, Situace ochrany zvířat v Pardubicích, Dotazníkové šetření – města okresu 

Chrudim. 



Zpracované téma se na první pohled jeví jako spíše okrajové a méně významné 

v množství závažných současných celospolečenských problémů, avšak je to skutečně pouze 

zdání. Téma ochrany zvířat a role veřejné správy v této oblasti je hlubokým a složitým 

úkolem, který musí moderní vyspělá společnost řešit.  

 Autorka se tohoto tématu ujala velmi dobře. Velmi pěkně řeší jak etické tak i 

legislativní, společenské i ekonomické problémy. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány velmi 

korektně, stylisticky výborně a navíc čtivě; obsah je relevantní, smysluplný i zajímavě 

zpracovaný. Autorka také provedla řadu vlastních šetření v několika obcích, výsledky detailně 

zpracovává a podává příklady ochrany v konkrétních městech a obcích Pardubického kraje. 

Do textu vhodně řadí i situaci u slovenských sousedů – zde oceňuji především schopnost 

zisku relevantních dat. 

 Bakalantka se práce zhostila se zájmem a svědomitostí, téma zpracovala na pěkné 

úrovni jak v teoretické rovině, kde podává velmi ucelený a zasvěcený pohled do sledovaného 

tématu tak i v rovině vlastního přínosu, kde prokázala schopnost pracovat v terénu i schopnost 

komunikace a zpracování nasbíraných dat. Obojí nebylo pro dané téma snadnou záležitostí a 

autorka se s tím vypořádala, i přes mnohá protivenství, se ctí. 

 Vzhledem výše uvedeného hodnotím bakalářskou práci posluchačky Ilony Bačinové 

pozitivně, oceňuji její celkový přístup i kvalitu práce, zájem s jakým téma zpracovávala a 

navrhuji hodnocení práce stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Můžete srovnat v oblasti sledovaného tématu situaci v České republice a na 

Slovensku? V čem vidíte hlavní úskalí situace na Slovensku? 

2. S posledním odstavcem ve Vašem závěru, kde navrhujete zvýšení poplatků ze psů, čímž 

by město získalo větší množství finančních prostředků, si dovolím nesouhlasit, i když je 

to samozřejmě věc názoru. Nemyslíte si však, že by toto opatření mohlo situaci ještě 

zkomplikovat?  

3. Co Vám osobně zpracovávání tématu přineslo?  

 
 
 
 



Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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