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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete Vámi použitý termín "legální nedovolené ozbrojování". 

Jaký je rozdíl mezi §76 odst. 2 trestního řádu a §14 Svépomoc občanského zákoníku? 

Vysvětlete metodu tasení oběma rukama. 

Co znamená pojem "zapíchnutí"? 

 

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

Student zpracoval bakalářskou práci na odborně důležité téma. Problematika skrytého nošení je 

velmi diskutovanou oblastí. V teoretické části je přínosné shrnutí možností pouzder a dalších 

variant pro skryté nošení palné zbraně.  

 

Závažnou chybou je, že se v textu objevují neoznačené přímé citace a přímé citace bez zdroje. 



 

 

Mezi další nedostatky práce patří jazyková úroveň, kdy mnohé věty nedávají smysl. Dále chybí 

závěry kapitol. V celé práci student řeší i problematiku sebeobrany a občanů vlastnících palnou 

zbraň, ale téma práce je zaměřeno pouze na průmysl komerční bezpečnosti. Obrázek 54 je 

z odborného hlediska špatně.  

 

Na fotkách ohledně pouzder chybí pouzdra a zbraň je pouze zastrčena za opasek kalhot (Obr. 12 a 

13). 
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