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ODBORNÝ  POSUDEK  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
Autor:  Martin MAREŠ 
Název práce: Využití detektivních metod při realizaci detektivní prověrky 
 
Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4 
1.  Náročnost tématu  ×     
2.  Volba vhodné metodiky zpracování ×      
3.  Splnění cílů práce ×      
4.  Odborný přínos (podíl) autora/rky   ×    
         

5.  Logický postup řešení ×      
6.  Využití teoretických znalostí   ×    
7.  Návrh modelu řešení ×      
8.  Sběr a předzpracování dat pro řešení  ×      
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíčová   ×    
10.  Průběžná citace použité literatury  ×     
11.  Formální úprava textu  ×     
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)  ×     

         
13.  Celkové hodnocení práce ×      

 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
Bakalant si zvolil velmi aktuální téma. Velmi správně v této práci pochopil nejen 
hodnotu informací, ale i potřebu jejich ochrany. Je pozitivní, že vedle doporučené 
literatury použil v práci i informace z vlastních zdrojů.  

Připomínky: 
Autor měl důsledněji rozpracovat kap. 2.1.4 s odkazem na obsahovou náplň v pasáži 
kapitoly 1.1. vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. 
Na právní aspekty bych kladl větší důraz bez ohledu na malé praktické zkušenosti 
bakalanta v tomto směru.    
 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
 
 
Hodnocení práce známkou:  V ý b o r n ě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na pana bakalanta mám při obhajobě jeho bakalářské práce následující otázky: 
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Otázky k obhajobě 

1. Jaký je přínos této práce ve firmě, kde pracujete? 

2. Jak si vysvětlujete rozdíl mezi detektivní prověrkou firmy a komerčním 
zpravodajstvím? 

 
 
 
V Pardubicích, dne 26. května 2011 

 

 

Odborný konzultant práce:                                  Mgr. Milan Bláha    
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