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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

      

 

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

Student Martin Tomášek zpracoval bakalářskou práci na náročné téma, zejména z pohledu 

nedostatku odborné literatury. Na základě záskaných informací ať už z policejních zpráv, soudních 

rozhodnutí, kvalifikačních prací, nebo videí na internetu, které zachycují útoky, se student snaží 

vytvořit ucelenou charakteristiku útočníka. Jako přínosnou považuji zejména kapitolu 8 a 9.  

 

Bohužel práci snižuje velké množství chyb, ať už jsou to formální nedostatky, slangové výrazy, 

gramatické chyby, nebo překlepy. Významnějším nedostatem v bakalářské práci jsou tvrzení, které 

student nemá podložené ani literaturou, ani statistikou, ale komentuje je jako obecné pravdy. 



 

V některých místech textu student rozporuje svá vlastní tvrzení, která byla zmíněna dříve v práci. 

V teoretické části považuji za hrubou chybu, že jsou rozebrány útoky zejména proti majetku, ale 

chybí stejně podrobné rozebrání sexuálně motivovaných zločinů. V kapitolách 8 a 9 student 

předkládá zajímavé myšlenky, které nejsou ale podrobněji popsány. Zejména posledním dvěma 

kapitolám by bylo vhodné věnovat více času při jejich zpracování.  
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