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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Ano, bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou zde potřebné 

informace. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

     

Práce je po obsahové stránce v pořádku. Splňuje stanovené zadání. Teoretická část je velmi 

dobře zpracovaná. Praktickou část hodnotím také kladně. Student použil různorodé zdroje a 

také sociální sítě. 

 

Po stránce formátování je bakalářská práce slabší. Student používá nejednotné typy odrážek, 

nevhodně ukončuje text na konci strany, celkově je práce nepřehledná.  



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

- 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

     

Bakalářská práce nepřináší žádné nové poznatky, ale věcně shrnuje veškeré dostupné 

informace. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

Student vycházel ze čtyř knižních publikací a příslušných právních norem. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Po jazykové stránce v pořádku. Formální zpracování také dobré. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Práce může posloužit pro zisk základního přehledu zpracovávané problematiky. 

     

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

• Jaký je rozdíl mezi soukromou detektivní službou a soukromou bezpečnostní 

službou? 

• Jaký je rozdíl mezi detektivní osobní ochranou a osobní ochranou poskytovanou 

soukromou bezpečnostní službou? 

 

10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

   Práci hodnotím: Velmi dobře 

      

 

 

 

    Dne 20.4.2018   

      

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 

 


