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Obrana pracovníka průmyslu komerční bezpečnosti proti útoku zbraní 

 

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 se ve své bakalářské práci zaměřil na problematiku obrany pracovníka PKB proti útoku 

zbraní. Tato problematika je odborně přínosná, protože literatury na toto téma je výrazný 

nedostatek. Student v rámci psaní bakalářské práce prokázal hluboké znalosti dané problematiky a 

dobře si poradil i s terminologií, která je jiná než z pohledu obránce v konfliktní situaci. Přínosem je 

zejména praktická část, kdy jsou pomocí modelových situací rozebrány možnosti obrany 

pracovníka PKB. Výběr zbraní byl podložen výsledky z dotazníků. Oceňuji také kapitolu Návrh 

efektivní obrany, kde je vyspecifikována konkrétní pozice v rámci PKB a přímo pro ni je tento 

návrh obrany vytvořen.  

 

Úroveň práce lehce snižuje jazyková stránka. 



 

 

Student na práci pracoval samostatně a systematicky.  
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