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Téma bakalářské 
práce:

Sebeobrana  ženy

Hodnocení práce: A B C D E F
Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující

1. Obtížnost zadaného úkolu
2. Splnění všech bodů zadání
3. Stanovení cílů práce
4. Práce s literaturou a její citace
5. Úroveň jazykového zpracování 
6. Formální zpracování – celkový dojem
7. Logické členění práce
8. Vhodnost zvolené metody řešení
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

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):



          
Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jaký je podle vás nejnebezpečnější mýtus o sebeobraně ženy a proč?
2. Jaký je podle vás nejčastější způsob napadení ženy a proč?

Dora Lapková zpracováním bakalářské práce na téma Sebeobrana ženy poskytuje odborné i široké
veřejnosti velmi kvalitní informační i návodový materiál, který je v této podobě mimořádný v někol
ika oblastech. Za původní a nejpřínosnější lze odborně považovat závěry z autentického výzkumu,
který prováděla. Mimořádně zdařile a společensky prospěšně lze hodnotit části:

a) mýty o sebeobraně ženy
b) pojetí sebeobrany ženy
c) komplexní pojetí konfliktních situací z hlediska sebeobrany ženy
d) rozdílnost mezi sebeobranou a sportem z širšího kontextu až po konkrétní závěry
e) hodnocení útoků, útočníků a nebezpečných míst pro ženy
f) výstižný popis a informační přínos způsobů napadení ženy
g) výstižný popis obranných prostředků
h) metody řešení konfliktních situací
ch) výcvik ženy v sebeobraně z uceleným přístupem

Bakalářská práce v předložené podobě je mimořádným přínosem zvláště pro ženy, které se chtějí se
sebeobranou seznámit. Jde o velmi zdařilý materiál na podmínky ČR ojedinělý. Po úpravách v textu
, případně po rozšíření metodické části je bakalářská práce vhodná k publikování.

Datum 3.6.2007 Podpis vedoucího bakalářské práce
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