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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 firmy MOINA prostředky technické ochrany 

objektů. 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, 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 firmy MOINA prostředky technické ochrany 

objektů. Kromě obecného úvodu a rešerše odborné literatury obsahuje práce přehled právních 

předpisů a technických norem vztahujících se k řešené problematice a dále pak teoretickou 

část popisující jednotlivé prvky fyzické ochrany. V další části diplomové práce je uvedena 

statistika kriminální činnosti v řešené lokalitě, dále následuje podrobný popis společnosti 

MOINA včetně popisu a vyhodnocení stávajícího zabezpečení společnosti, dále pak následují 

bezpečnostní analýzy s uvedením a vyhodnocením jednotlivých rizik a na základě výsledků 

těchto analýz pak autor vyhotovil 3 druhy návrhů zabezpečení 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 neustále v celé práci zaměňuje pojmy fyzická ochrana a fyzická ostraha. Popis 

současného zabezpečení je poněkud chaotický, chybí schéma areálu a jednotlivých budov 

s rozmístěním bezpečnostních prvků, v budovách prý je PZTS, ale nic konkrétního k tomu 

není. Rovněž není popsán režim ve společnosti, kolik má zaměstnanců, kdo má jaká 

oprávnění a přístupy apod. V návrhu opatření při variantě č. 1 autor u plášťové ochrany 

administrativní budovy navrhuje zabezpečit únikový východ dveřmi typ KASO D1.  Opět 

není zřejmé, který východ to vlastně je. Ve schématu v příloze to zakreslené není. Podobně je 

tomu se snímači karet u varianty č. 2. Dále u varianty č. 2 autor navrhuje v prostorách 

administrativní budovy na recepci nainstalovat průmyslové televize s monitorem umístěným 

na recepci – k čemu je to dobré? To, co by obsluha recepce viděla na monitoru může vidět in 

natura. Ústředna má být umístěna v místnosti bezpečnostního technika – opět není zřejmé, kde 

se tento prostor nachází. Dále u varianty č. 3 autor v kapitole věnující se prostorové ochraně 

navrhuje zaznamenávat docházku a pohyb osob v objektu pomocí biometrických snímačů 

otisků prstů. Tento způsob není v praxi využíván, neboť zejména sledování docházky tímto 

způsobem neumožňuje zákon o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

    Diplomová práce nové poznatky nepřináší. 

 

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 zabezpečení 

objektů podobného typu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Otázka:  Popište podrobně současný způsob zabezpečení řešeného objektu prvky PZTS a 

uveďte, proč jej hodnotíte jako nedostačující. 

 

10.Práci hodnotím: DOBŘE 

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

         

      

 

Dne: 14.5.2015 

  

   Podpis oponenta: Ing. Lumír ČECH 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


