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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce   X    

2 Splnění cílů práce     X  

3 Teoretická část práce     X  

4 Praktická část práce     X  

5 Formální úprava práce    X   

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (dále jen „BP“) s názvem „Evakuace hospodářských zvířat“ je zpracována 

v rozsahu 8 kapitol na 42 stranách. Práce je doplněna jen obrázky (20) a přílohami (2). Chybí 

zde jakákoliv tabulka, a vzhledem k tomu, že se jedná o evakuaci, se přímo nabízí použít 

různé typy tabulek pro jejich zapracování do dané BP a dokonce autorka BP uvádí na str. 19, 

co by mělo v tabulkách být. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části (str. 12 – 25) autorka BP uvádí 

teoreticky s využitím dostupných zdrojů základní pojmy, právní podporu a příklady evakuace 

zvířat za mimořádných událostí. V oblasti právních předpisů postrádám právní předpisy, které 

by řešily evakuaci hospodářských zvířat. Otázkou je, který právní předpis pojednává o tom, že 

dokumentaci evakuace zvířat zpracovává obec? Dále zde postrádám Metodický list číslo 8 O 

Záchrana zvířat MV – GŘ HZS. 

V praktické části BP (str. 28 - 41) její autorka provádí posouzení současného stavu v oblasti 

připravenosti hospodářských zvířat z velkochovu na jejich evakuaci, kterou aplikuje 

na hřebčín Napajedla. Zde považuji za zcela zbytečnou kapitolu 7, která pojednává o historii  
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hřebčína a koní (str. 34 – 37). Otázkou je, jak to souvisí s problémem evakuace? Dále lze 

konstatovat, že praktická část navazuje na teoretickou jen minimálně a že autorka BP zde 

nekonkretizovala části uvedené na str. 18 – 19. Dále nesouhlasím s názorem (str. 28), že 

z dotazníkového průzkumu u 13 osob bylo vytvořeno statistické zpracování výsledků. 

Otázkou je, kde se nachází? Autorka BP se mylně domnívá, že statistickým zpracováním jsou 

grafy, které má uvedeny na stranách 28 - 32, čímž je na velkém omylu. Autorka si dala 

mimochodem jako jeden z cílů statistické zpracování výsledků.  

Návrh na evakuaci hospodářských zvířat u vybraného chovu považuji za nedostatečně 

zpracovaný. Chybí zde konkretizace celé řady údajů uvedených v teoretické části. V BP není 

konkretizováno např. počet únikových vrat ze stájí pro koně, počty evakuovaných koní (věk, 

pohlaví atd.), personální, materiální a technické zabezpečení evakuace, časová kalkulace atd. 

Dále např. na obrázku 8 (str. 39) nesouhlasím s vytýčením bezpečného místa před požárem, 

a to z hlediska nutnosti vytýčení nástupního prostoru pro hasiče a bezpečné umístění 

evakuovaných koní, které budou ve stresu a mohou ohrozit sebe i zasahující hasiče. 

Bakalářská práce je po stránce formální a gramatické zpracována na průměrné úrovni. 

K nejzávažnějším formálním nedostatkům lze zařadit neznalost psaní a používání zkratek (str. 

14 -2x na začátku věty + jedna neuvedena, dále v nadpisu podkapitoly – str. 23), nevhodné 

zařazení vytipovaných základních pojmů hned za nadpisy podkapitol bez jakéhokoliv jejich 

uvedení (str. 12 – 2x, 13), chybějící odkazy v textu práce na obrázky 4 a 8 (str. 34, 38) a dále 

na všechny grafy (str. 28 – 32). 

Autorka BP při zpracování své práce použila dostatečný počet zdrojů (24), za negativní 

považuji ne zcela přesné a chybějící odkazy v textu BP na zdroje a potom, že pouze jeden 

zdroj je zahraniční. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1) Kde máte ve své BP uvedeno statistické zpracování a jaké vztahy byste musela při 

jeho provedení použít? 

2) Proč jste při návrhu evakuace koní nevycházela z teoretické části své BP? 

3) Obecně popište v bodech, co by měl obsahovat návrh evakuace koní. 

4) Jaké lze očekávat zvláštnosti s důrazem na komplikace při evakuaci koní? 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  E – dostatečně 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. 5. 2019  

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


