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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená bakalářská práce řeší zabezpečení objektu železárny ve Veselí nad Moravou 

prostředky technické ochrany objektů. Svým obsahem i rozsahem v plné míře odpovídá 

svému zadání. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Textová 

část je pro lepší názornost vhodně doplněna obrázky. Z hlediska struktury, úplnosti a 

návaznosti jednotlivých kapitol nemá oponent žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor v bakalářské práci řeší zabezpečení objektu železárny ve Veselí nad Moravou 

prostředky technické ochrany objektů. Kromě obecného úvodu obsahuje bakalářská práce 

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

práce obsahuje teoretickou část s popisem jednotlivých prvků fyzické ochrany, následuje 

popis řešeného areálu s uvedením současného způsobu zabezpečení, další částí jsou pak 

analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik a na základě jejich výsledků je pak vyhotoven 

inovativní návrh zabezpečení řešeného objektu včetně ekonomického zhodnocení 

navrhovaných opatření. Práce je zpracována zodpovědně a přehledně, práci doporučuji 

k obhajobě. 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V příloze č. 1 je půdorysný nákres objektů železárny ve Veselí nad Moravou. Jednotlivé 

objekty jsou očíslovány, chybí však popis těchto objektů. 

 

 

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

    Práce nové poznatky nepřináší. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

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

jsou zvoleny v dostatečném rozsahu. K rozsahu ani výběru literatury nemám žádné 

připomínky. 

 

 

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

    K formální a jazykové stránce práce jsou drobné připomínky, zejména k formulaci 

některých vět. 

 

 

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

    Bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál pro návrh fyzické ochrany objektů 

podobného typu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Otázka:  Popište princip činnosti mikrovlnné bariéry. 

 

 

10. Práci hodnotím: velmi dobře 

     

         

      

Dne: 29.4.2014 

 

Podpis oponenta:   Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

 

      

      

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


