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Téma bakalářské 
práce:

Balistická ochrana pracovníka průmyslu komerční bezpečnosti

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
B - velmi dobře.

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:

1. Jaký typ balistické ochrany byste doporučil pracovníku PKB - strážnému v bance a proč?
2. Které funkce v PKB by měly být vybaveny balistickou ochranou?

Michal Ptáček zpracoval ve své bakalářské práci relativně obtížný úkol. Obtížnost spočívala hlavně
v nutnosti osobně navštívit obchodní společnost, která se výrobou balistické ochrany zabývá. Navíc
veškeré praktické zkušenosti a většinu konstrukčních informací musel složitě získávat. Mezi
informačně zdařilé části bakalářské práce patří hlavně:

a) historie balistické ochrany, která je velmi dobře zpracována a poskytuje ucelený přehled
b) zvláště přehledně a dostatečně informačně je zpracována část pojednávající o materiálech
c) na úrovni bakalářské práce jsou vyčerpány všechny důležité informace v oblasti balistické
odolnosti, včetně doprovodných efektů.
d) velkým přínosem je návrh balistické ochrany z hlediska užitného komfortu, odolnosti podle
nejčastějších způsobů napadení, včetně konstrukčního provedení

Bakalářská práce v této podobě představuje informačně ucelený materiál vhodný k využití v oblasti
přípravy studentů oboru BTSM, dále jako zdroj komplexnějších informací pro všechny funkce v PK
B a také pro další zájemce o tuto oblast. Vzhledem k obecnému nedostatku informací o balistické
ochraně jde bezpochyby o přínosné dílo.
 

Datum 31.5.2007 Podpis vedoucího bakalářské práce
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