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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
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

C - dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
Jak bude ve firmách SBS k přijetí nového zákona probíhat transformace z podnikání podle
živnostenského zákona a nového zákona o SBS ? Může být nějak ohrožena podnikatelská činnost
právnických osob v tomto oboru ?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
K žádnému oddělení SBS státních služeb nedošlo, nýbrž SBS se vyvíjely zcela samostatně bez
vlivu státu. Ten zpočátku s SBS vůbec nespolupracoval a SBS ingoroval.
Teoretická část: k úvádění 3 center zdrojů odborné literatury a kladení pořadí Univerzita obrany,
policejní akademie a FAI je zavádějící.Hlavní studijní materiál vznikl na institutu informačních
technologií na technologické fakultě UTB později FAI UTB.

Praktická část: str.30- obchodní zákoník byl zrušen a nahrazen zákonem o obchodních korporacích.
Je málo rozebírán Živnostenský zákon z hlediska využití SBS, práce má spíše žurnalistickopolemickou polohu než odbornou rešerši. Chybí praxe a konzultace s bezpečnostními firmami.
Práce splnila zadání jen okrajově.
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