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Výzbroj a výstroj žien v priemysle komerčnej bezpečnosti 

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
 
Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Můžete specifikovat blíže Vaše tvrzení, že může občan ČR vlastnit legálně TASER, i když jde 
dle zákona o zbraních o zbraň kategorie „A“, tedy zakázanou? 

2. Z hlediska účinku na útočníka, proč doporučujete recepční aj. kontaktní elektrický paralyzér? 

Paní Nikola Smolinská zpracovala bakalářskou práci na profesně důležité téma. Velmi dobře a 
výstižně práci uvedla, specifikovala právní prostředí, schematicky vyjádřila výzbroj a výstroj. 
Uživatelsky přehledně informovala a zdůvodnila vybavení zbraněmi a obrannými prostředky pro 
ženy, pracující na odpovídajících pracovních pozicích v PKB. Informačně kompaktní, hodnotné, 
názorné a přehledné, jsou závěry v praktické části. Právě poslední kapitolu bakalářské práce lze 



 
hodnotit jako velmi zdařilou jak po stránce obsahu, tak i názornosti. Autorka ze svého i obecného 
pohledu kvalifikovaně vyjádřila činnost ženy, jako osobního strážce při vybraných základních 
činnostech.  

Po formální stránce je na práci vidět píle a systematičnost. Nepatrný neklid na jinak výborné práci 
může vyvolat použití dvojjazyčných textů (slovensky / česky), občasná terminologická nepřesnost. 

Bakalářská práce paní Nikoly Smolinské je zpracována systematicky, přehledně a její autorka 
důsledně naplnila zásady pro vypracování. Zmíněnou bakalářskou práci hodnotím výborně a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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