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Téma diplomové práce:         

Inovativní návrh technického zabezpečení firmy                                          

 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky):  

Bc. Michal Zagrapan 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Předložená diplomová práce řeší problematiku technického zabezpečení objektu 

nejmenované firmy na výrobu dřevěných eurooken v Moravskoslezském kraji. Hodnotí 

problematiku zabezpečení tohoto objektu na základě analýzy bezpečnostních rizik s 

možnostmi dokonalejšího zabezpečení objektu firmy technickými prostředky na snížení rizika 

vstupu neoprávněných osob s ohledem na výši finančních prostředků majitelem firmy. Svým 

obsahem a rozsahem plně odpovídá uvedenému zadání. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

    Diplomová práce je členěna do logicky na sebe navazujících kapitol, které autor zpracoval 

velmi přehledně. V předložené práci je pro názornost objasňované problematiky velmi dobře 

využita obrazová dokumentace. Oponent nemá žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

    Diplomová práce naplňuje svým obsahem stanovené zadání. Práce je zpracována velmi 

zodpovědně a přehledně. Práce jak z obsahového, tak formálního hlediska splňuje požadavky 

kladené na její zpracování. Oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Nejsou. 

 

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

 

    Práce nové poznatky nepřináší. Autor vycházel ze současných trendů zabezpečení fyzické 

ochrany a snažil se o návrh nejoptimálnějšího řešení. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autor se v zadané problematice dobře orientoval, o čemž svědčí dostatečný rozsah vhodně 

zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent žádných 

připomínek. 

 

 

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

 

    K formálnímu zpracování nemám připomínek. Při používání délkových jednotek je nutné 

používat stejné jednotky ( metry, milimetry apod.) viz. Kap. 7.1.  řádek 2. 

 

 

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

 

    Práce může být úspěšně využita jako podklad  pro zkvalitnění technického zabezpečení 

nejmenované firmy na výrobu eurooken. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Otázka oponenta: 

    1. Vysvětlete pojem „situační prevence kriminality“, a jak ji rozdělujeme. 

 

 

10. Práci hodnotím:  

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

    

Práci hodnotím - výborně 

      

 

 

    Dne 3. 5. 2014   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


