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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 nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaké kriminalistické stopy zajišťují pracovníci SBS? 

Jaké zkoušky, školení a praktický výcvik musí pracovník PKB splnit pro použití zbraně? (viz 1.2.4) 

Jak budete motivovat zaměstnance cvičit? 

Kdo bude platit zbytek peněz? (viz Obr. 15) 

Zaměstnanci si pro cvičení každý týden budou sami platit fitness? 

Jaká opatření navrhujete, když zaměstnanec cvičit nebude?  

 

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

Studentka zpracovala bakalářskou práci na velmi zajímavé téma, které je přínosné v praxi. Přínosná 

je zejména část s návrhem tréninkového plánu pro zaměstnance. Bylo by ale vhodné, kdyby plán 

obsahoval popis cviků, nebo alespoň jejich fotky.  



 

Práce bohužel vykazuje výrazné nedostatky, kvůli kterým nedoporučuji práci k obhajobě. Hlavním 

nedostatkem je nesplnění bodů zadání 2, 3 a 4.  

 

Bakalářská práce je zpracovaná na 37 stran textu (bez Úvodu a Závěru). Práce obsahuje formální 

nedostatky, zejména v použití šablony, chyby jsou také v Seznamu literatury.    
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