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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená diplomová práce se zabývá využitím prvků PZTS a MZS při zabezpečení objektů 

a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích. Svým obsahem i rozsahem plně odpovídá 

svému zadání.       

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Z hlediska struktury je diplomová práce členěna správně a jednotlivé kapitoly jsou 

seřazeny s logickou návazností, čímž vytváří komplexní celek.       

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Autor se v diplomové práci zabývá využitím prvků PZTS a MZS při zabezpečení objektů 

a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích. Kromě rešerše odborné literatury obsahuje 

práce definice základních pojmů, přehled technických norem vztahujících se k řešené 

problematice, podrobný popis objektů pevnostních muzeí a rozbor problematiky současného 

stavu zabezpečení objektů i exponátů. Aplikací analýz rizik byla provedena identifikaci rizik 

současného stavu zabezpečení, a navržena opatření pro jejich minimalizaci. Pozornost je 

v případě diplomové práce věnována především objektů nepřipojeným na distribuční síť 

elektrické energie. Práce je zpracována zodpovědně a přehledně, oponent práci doporučuje 

k obhajobě.      

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K práci nemám žádné kritické připomínky.      

 

 

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

    Diplomová práce přináší praktické poznatky směřované ke zvýšení fyzické bezpečnosti 

u objektů a exponátů pevnostních muzeí, které nejsou připojeny na distribuční síť elektrické 

energie.      

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor se v zadané problematice dobře orientoval, potřebná odborná literatura i internetové 

zdroje jsou zvoleny v dostatečném rozsahu. V případě použitých studijních pramenů, ale 

postrádám cizojazyčnou literaturu.      

 

 

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

    Diplomová práce je po formální stránce na dobré úrovni, jazyková stránka je spíše průměrná 

(např. str. 16 „…Těžkým opevněním je v typologii Československého opevnění nazývány…“, str. 

31 „…Také jsou tímto na mysli šachty…“, str. 42 „…Z výsledných grafů pro rizika…“, str. 48 

„…Na objektu MOS - S 11 byl dostatečný mobilní signál zachycen…“ apod.).       

 

 

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

    Ve smyslu praktického využití, může diplomová práce sloužit jako vhodný materiál pro 

návrh a realizaci fyzické ochrany s využitím prvků PZTS u objektů, které nejsou připojeny na 

distribuční síť elektrické energie.       

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

V kapitole 7.2.1 str. 31 diplomant zmiňuje, že u některých objektů pevnostních muzeí je 

instalace PZTS realizována. Mohl by, prosím, diplomant uvést případně zhodnotit, jak se 

realizace PZTS v objektech projevila na počtu zaznamenaných incidentů?  

S ohledem na polohu objektů pevnostních muzeí a jejich dislokaci, prosím diplomanta 

o zhodnocení možnosti efektivního zásahu osob vykonávající fyzickou ostrahu při reakci 

systému PZTS?      

 

 

10. Práci hodnotím:  

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

         

     -Velmi dobře- 

 

 

 

  Dne 10. 5. 2013  Ing. Stanislav Lichorobiec 

             Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 



V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


