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Výcvik právního minima pro pracovníky průmyslu komerční 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       

12. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Student zpracoval bakalářskou práci na velmi důležité a odborně potřebné téma. Právní 

problematika je v rámci průmyslu komerční bezpečnosti nezbytnou součástí práce všech 

zaměstnanců. Vzhledem k absenci zákona, který by řešil problematiku soukromých bezpečnostních 

služeb, dochází často k nepochopení daných práv a povinností podle ostatních zákonů. Student 

v rámci práce prokázal hlubokou znalost právního prostředí a bakalářská práce tak může sloužit 

jako komplexní výukový materiál.   

V teoretické části oceňuji zejména rozbor profesí s ohledem na potřebné právní normy. Praktická 

část je přínosná modelovými situacemi, kdy je na přehledných schématech popsán vývoj situace 

spolu s návrhem užití právních norem. Tyto modelové situace lze přímo použít v rámci výcviku 

strážných. 



 

Student na práci pracoval samostatně, systematicky a s velkou precizností.  

 

Nejvyšší míra podobnosti: 5% 
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