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P O S U D E K  D I P L O M O V É  P R Á C E

POUŽITÍ PALNÉ ZBRANĚ V PROFESNÍ OBRANĚ PRACOVNÍKA  
(téma)

KOMERČNÍ  BEZPEČNOSTI

Předložená diplomová práce je zpracována velmi systematicky a přehledně. Práce je vhodně členěna 
na teoretickou a praktickou část a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.

a) právní aspekty upravující použití palné zbraně v návaznosti na průmysl komerční bezpečnosti

 jsou ucelené a v tomto směru vyčerpávající.

b) velmi dobře je rozpracována kapitola 3. Faktory ovlivňující použití palné zbraně v podmínkách 
průmyslu komerční bezpečnosti. Zvláště část o psychických faktorech ovlivňujících použití palné 
zbraně má současné pojetí a informace vycházejí z praxe.

c) velkým přínosem bakalářské práce je její praktická část. Od praktických příkladů řešení profesní 
obrany s palnou zbraní v kapitole 4., po ucelený výcvikový plán pro profesní obránce, kteří používají 
palnou zbraň ke své činnosti popsaný v kapitolách 5. a 6. 

d) práce obsahuje rozsáhlý obrazový materiál, který metodicky a velmi názorně celý text doplňuje

e) zajímavé a vhodně použité jsou i doplňující statistiky a studie

Diplomová práce v této podobě představuje ucelený, funkční a současný materiál pro všechny 
zájemce o informace o použití palné zbraně v profesní obraně pracovníka komerční bezpečnosti. 

Předložena diplomová práce je použitelná (případně po drobných účelových úpravách) pro 
společnosti a osoby zabývající se komerční bezpečností a navržený výcvikový plán tvoří původní 
celek, který je možno okamžitě začít využívat.



Autor prokázal, že zpracovávanou problematiku ovládá na vysoké, profesionální úrovni v teorii i praxi. 
Práce je výborně zpracována.

Otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Setkal jste ve Vašem životě s nutností řešit sebeobrannou situací? Jestli ano, jaké projevy jste 
pozoroval v oblasti psychiky?

2. Jaké zkušenosti máte s modelováním „umělé“ psychické zátěže v rámci navrhovaného 
výcvikového programu?

3. Projevila nějaká profesní agentura zájem o Váš výcvikový program?

Návrh na klasifikaci diplomové práce: A  -  výborně

podpis vedoucího - recenzenta diplomové práce

V Brně dne 2. června 2007

Stupeň klasifikace A   výborně B   velmi dobře C   dobře D   uspokojivě

E   dostatečně F   nedostatečně


