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obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce z Ana|ýza možností zabezpečení zimního stadionu

Jméno a příjmení diplomanta Gky) : Bc. Tomáš Staněk

prosíme vás o stručné a l"ýstižné odpovědi na následuiící otázky:

1. Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadáni v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadáni.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Předložená diplomová práce je z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí zpracována
na velmi dobré úrovni. Jednotlivé části práce mají logickou návaznost.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Předložená diplomová práce je po odbomé stránce velmi dobře zpracována. Autor se
podrobně zaobirá stanoveným tématem s logickou návaznosti jednotlivých oblastí dané
problematiky. Autor vhodně vybral a použil analYické metody pro danou problematiku. Dále
také byly vhodnou formou popsány variantní řešení, kdy autor vybral nejvhodnější
s příslušným odůvodněním.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Rozsáhlost textu v určitých pasážich je téměř na úkor přehlednosti popisovaných informací.



L
5. Uveďte, zda av kteých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce pfináší nový návrh standardizace zabezpečení zimních stadionů v ČR
z pohledu ýzické ochrany.

6. Jaká je charakteristika výběru avlužiti studijních pramenů?

Výběr avlužití studijních pramenů provedl autor vhodně a účelně k dané problematice.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracováni):

Diplomová práceje po jazykové a formální stránce na velmi dobré úrovni.

8. Jakýje způsob využití práce (publikace, praktické v ružiti)?

Diplomovou práci lze využitjako podpůrný materiál při řešení zabezpečení zimních stadionů
v ČR, zejménapŤi zabezpečení zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

V diplomové práci autor navrhuje integraci bezpečnostních služeb pod jednoho dodavatele.
Prosím tedy, aby uvedl ýhody, ale i možné nevýhody tohoto návrhu.

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (ýborně, velmi dobřeo dobřeo nelyhovující)

výborně

Dne 12.5.2014
Podpis oponenta
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Poz,námka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


