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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 řeší zabezpečení objektu společnosti AB Modul prostředky 

technické ochrany objektů. Svým obsahem a rozsahem odpovídá svému zadání v plném 

rozsahu. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená diplomová práce je členěna do dvanácti kapitol, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, textová část je doplněna obrázky, které vhodně doplňují textovou část, ani 

z hlediska úplnosti nemá oponent žádné připomínky. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce řeší zabezpečení objektu společnosti AB Modul prostředky technické 

ochrany objektů. Kromě obecného úvodu obsahuje diplomová práce poměrně podrobný popis 

právních předpisů a technických norem vztahujících se k řešené problematice, dále pak popis 

a charakteristiku řešeného objektu včetně uvedení současného způsobu zabezpečení a historie 

narušení bezpečnosti řešeného objektu, analýzy rizik, výběr dodavatele a velmi podrobně 

zpracovaný projekt zabezpečení objektu s návrhem tří verzí zabezpečení, včetně uvedení 

nároků projektu na životní prostředí, lidské zdroje, na elektrickou energii a další nároky 

projektu. Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, oponent doporučuje diplomovou 

práci k obhajobě. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Nejsou. 

 

 

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

    V diplomové práci je použita jako jedna z analýz k určení a vyhodnocení rizik metoda 

CARVER. Tato metoda se od standardních analytických metod liší zejména svým pojetím, 

kdy posuzuje možné objekty napadení z pohledu pachatele, přičemž jsou vyhodnocovány pro 

pachatele nejdůležitější okolnosti, zejména snadnost dosažení cíle, důležitost cíle a další 

aspekty. V ČR se tato metoda začíná používat stále více a to zejména pro potřeby fyzické 

ochrany objektů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor diplomové práce se v řešené problematice velmi dobře orientoval, užitá literatura se 

vztahuje k řešené problematice a je v dostatečném rozsahu. K výběru odborné literatury a 

dalších zdrojů nemá oponent žádné připomínky. 

 

 

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

    Z hlediska jazykové stránky a formálního zpracování také nemá oponent žádné připomínky. 

 

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

    Obsah diplomové práce může sloužit jako podkladový materiál při návrhu zabezpečení 

uvedeného objektu nebo jiných objektů podobného typu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nejsou. 

 

10.Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

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

         

      

 

Dne: 4.5.2013 

  

   Podpis oponenta: Ing. Martin RADEK 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


