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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 teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Bc. Milan Tichý zpracoval diplomovou práci samostatně, použité zdroje řádně citoval, o čemž 

svědčí výsledek kontroly na plagiátorství v rozsahu do 5 %. Jeho diplomová práce není plagiátem. 

 

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 diplomovou 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): 

Diplomová práce Bc. Milana Tichého je zpracována na soudobé a odborně velmi potřebné téma, při 

jehož zpracování musel autor vynaložit mimořádné úsilí, hlavně při vlastním šetření. Autor velmi 

dobře zpracoval osnovu práce v souladu s body zadání, které také důsledně naplnil. Správně jsou 

definovány pojmy a právní problematika v souvislosti s tématikou diplomové práce. Ve druhé části 

dobře popsal a porovnal dispozice člověka k obraně. Zdařile je uvedeno porovnání a příklady 



 

přirozeného chování člověka v sebeobranné situaci včetně porovnání sebeobranných aktivit. Značné 

úsilí věnoval autor vlastnímu šetření, při analýze přirozené techniky mužů a žen, což bylo završeno 

pozoruhodnými závěry. Za nejlepší část práce považuji celou praktickou část, kde autor skvěle 

zpracoval analýzu přirozené techniky a výstupní materiál. Celkově je problematika výborně 

zpracována a to v rozsahu, který aktuálně není v dostupných zdrojích takto komplexně k dispozici. 

 

Diplomovou práci pana Bc. Milana Tichého hodnotím "A" - výborně a doporučuji ji k obhajobě. 

 

K obhajobě diplomové práce pokládám následující otázku: 

 

1. Jakou jednu stejnou techniku jste analyzoval při obranném chování mužů a žen? 
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