
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství  

katedra : bezpečnostních služeb akademický rok : 2013/2014 

jméno oponenta : Ing. Lumír ČECH 

 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

  

Téma diplomové práce:  Kamerové zabezpečení obce Ostrava – Radvanice a Bartovice 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Lukáš CHAMRÁD 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená diplomová práce řeší kamerové zabezpečení obce Ostrava – Radvanice a 

Bartovice. Diplomová práce svým obsahem 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 jednotlivých logicky na sebe navazujících 

kapitol, textová část je doplněna množstvím obrázků, tabulek a grafů, které vhodně doplňují 

textovou část. Také z hlediska úplnosti diplomové práce nemá oponent žádné připomínky. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce řeší kamerové zabezpečení obce Ostrava – Radvanice a Bartovice. Kromě 

úvodu a rešerše odborné literatury obsahuje práce přehled právních předpisů a technických 

norem souvisejících s kamerovými systémy, dále pak teoretickou část zabývající se 

kamerovým systémem, možností využití kamerového systému, uvedením subjektů 

oprávněných provozovat kamerový systém a dále uvádí specifika kamerových systémů 

provozovaných na území města Ostravy. V další části diplomové práce pak autor popisuje 

zásady prevence kriminality s následným zaměřením na Moravskoslezský kraj a následně 

popisuje jednotlivé komponenty kamerového systému. Další část práce je věnována popisu 

řešené lokality i s uvedením bezpečnostní situace v této oblasti a nejvíce problémových míst 

z hlediska bezpečnosti, dále pak následují bezpečnostní analýzy s uvedením a vyhodnocením 

jednotlivých rizik a to za použití metod CARVER, SWOT a metody souvztažnosti, na základě 

výsledků těchto analýz pak autor vyhotovil 3 druhy návrhů možného zřízení kamerového 

systému v řešené lokalitě i s vyčíslením nákladů jednotlivých variant a následně provedl 



kriteriální hodnocení jednotlivých navržených variant. Práce je zpracována velmi pečlivě a 

zodpovědně, oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Autor ve své práci velice dobře rozčlenil objekty v řešené lokalitě do jednotlivých struktur, 

což je výhodné pro zpracování analýz rizik a následně i pro samotný návrh na vybudování 

kamerového systému v řešené oblasti. Velmi dobře jsou také zpracovány jednotlivé analýzy, 

kde autor práce použil mj. analýzu CARVER. 

 

 

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

    Diplomová práce přináší přehled o stávajících městských kamerových systémech v Ostravě 

a o možnostech napojení nově budovaných kamerových systémů na ně. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor diplomové práce se v řešené problematice 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 kamerového 

systému v jiných oblastech. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Otázka:  Uveďte, kde a za jakých podmínek může soukromý subjekt provozovat kamerový 

systém a jaké povinnosti musí dodržet. 

 

10.Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

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

         

      

 

Dne: 12.5.2014 

  

   Podpis oponenta: Ing. Lumír ČECH 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


