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Jméno a příjmení : Radim KLOSÍK 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená bakalářská práce se zabývá bezpečností při společných a individuálních lovech. 

Svým obsahem i rozsahem plně odpovídá svému zadání. 

 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je zpracována do kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Autor ve své práci vhodně doplňuje text obrazovým materiálem. Práce působí celistvým 

dojmem. Z hlediska struktury, úplnosti a návaznosti jednotlivých kapitol nemá oponent 

žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor se v bakalářské práci zabývá bezpečností při společných a individuálních lovech. 

Kromě definicí pojmů obsahuje práce přehled a rozbor právních předpisů vztahujících se 

k řešené problematice, porovnání myslivosti v sousedních zemích, teoretickou část zaměřenou 

na popis a postup lovu, přehled a popis zbraní používaných při lovu, popis jevů souvisejících 

s balistikou střely a uvedení nejčastějších příčin nebezpečí při střelbě, využití kontrastních a 

reflexních prvků při lovu, dále práce obsahuje statistiky dohledových akcí Policie ČR 

s uvedením nejčastějších přestupků, mimořádných událostí a jejich příčin, analýzy rizik při 

lovech a návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti při lovech. Práce je zpracována zodpovědně a 

přehledně, oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Mezi navrhovaná opatření pro zvýšení bezpečnosti při lovech bych ještě doporučoval, aby 

každý účastník lovu měl povinně při sobě dokument, kde by bylo uvedeno, jakou má krevní 

skupinu, případně další důležité údaje týkající se jeho zdravotního stavu, které by měl lékař 

v případě jeho zranění, vědět. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Práce přináší poměrně ucelený pohled na problematiku myslivosti v ČR a okolních zemích 

a na nebezpečí spojená s lovem zvěře. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor se v zadané problematice velmi dobře orientoval, odborná literatura i internetové 

zdroje jsou zvoleny v dostatečném rozsahu. K rozsahu ani výběru literatury nemá oponent 

připomínky. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    K jazykové a formální stránce také nejsou žádné připomínky. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál, současně může být využita jako návod 

pro zvýšení bezpečnosti ve sféře myslivosti. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nejsou. 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ. 

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

         

      

Dne: 11.5.2012 

 

Podpis oponenta:   Ing. Václav Veselý 

 

 

      

      

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


