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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra 

jeho naplnění 
X       

Stanovení výzkumné 

otázky/hypotézy a způsob její 

zodpovězení/verifikace 

      X 

Logika struktury práce  X      
Adekvátnost použitých metod  X      
Hloubka provedené analýzy 

vč. nároků na podkladové 

materiály 

  X     

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
  X     

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
   X    

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
  X     

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
  X     

Stylistická úroveň   X     
Samostatnost při zpracování 

tématu 
X       

 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Hlavní pozitivum práce spočívá v tom, že studentovi se beze zbytku podařilo naplnit cíl práce, kterým bylo 

komplexní vyhodnocení rizik vybrané obce. Velkým přínosem je porovnání hrozeb vnímaných běžnými 

obyvateli obce s hrozbami, které identifikovali odborní pracovníci seznámení s problematikou bezpečnosti 

v obcích. 

 

Hlavní negativa práce: 

Návrhy a doporučení jsou pouze povrchního charakteru. To je však dáno rámcem práce a studijním zaměřením 

bakalanta (většina řešení je spojena s odborností v tématu, který není předmětem jeho studia). Dalším negativem 

je poměrně malý počet respondentů dotazníkového šetření, což však souvisí s velikostní kategorií vybrané obce. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

Které hrozby byste v případě Vilantic identifikoval jako hlavní vy osobně? 

Jaký je Váš osobní názor na ekonomickou bezpečnost obce, jakým nejsilnějším hrozbám podle Vás v této oblasti 

obec čelí? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: Velmi dobře 

 

 

 

V ………………………. dne…………………..        Podpis vedoucího BP: 

                                                 
1
 Nehodící se prosím škrtněte. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


