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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 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete rozdíl mezi "osobní prohlídkou" a "kontaktní prohlídkou" (viz str. 24). 

Vysvětlete Vaše tvrzení, že není důvod, aby lidé s sebou nosili obranné prostředky na společenské 

akce. Mohou je mít na obranu po cestě na akci a potom zpátky z ní. 

 

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

Student zpracoval bakalářkou práci na téma, které je v současnosti velmi aktuální. Při zpracování 

student projevil znalost dané problematiky a také načerpané zkušenosti z praxe. Na práci oceňuji 

zejména praktickou část, kde jsou rozebrány varianty prohlídek, jejich postup a také nevýhody. 

Dále je na jedné konkrétní společenské události velmi zdařile navržena organizace zajištění 

bezpečnosti se zřetelem na prohlídky.  

 



 

Práci bohužel snižuje jazyková stránka, výskyt špatné terminologie ("profesní sebeobrana"), 

chybějící čísla v grafech v rámci Přílohy I, chybějící závěry kapitol a nepřesné odkazy v Seznamu 

literatury. 
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