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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce odpovídá zadání, cíl práce byl naplněn. 

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

částí práce, případně jejich úplnosti? 

Bakalářská práce působí celistvým a úplným dojmem. Struktura práce je logická. 

Kapitoly práce jsou po obsahové stránce vyvážené. Práce je doplněna vhodným 

počtem obrázků, tabulek a příloh.  

3.  Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Bakalářskou práci po obsahové stránce je možné rozdělit na část teoretickou 

a praktickou. V teoretické části práce jsou prezentovány teoretické znalosti získané 

studiem oboru. Praktická část práce popisuje stávající systém opatření fyzické ochrany 

objektu rekreační chaty, který dodržuje zásady členění fyzické ochrany. Na popis 

stávajícího stavu fyzické ochrany navazuje analýza a hodnocení bezpečnostních rizik. 

Pro analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik byly zvoleny adekvátní metody 

a hloubka provedené analýzy umožňuje konstruktivní řešení zadaného problému. 

Návrh nových opatření fyzické ochrany je reálný a aplikovatelný v praxi. Autor na 

závěr vyčíslil finanční náklady spojené s realizací nového návrhu systému opatření 

fyzické ochrany určeného objektu.  

Oponent kladně hodnotí:  

- Přílohu 1- souhrn současného stavu fyzické ochrany, do které autor zanesl slovní 

popis stávajícího stavu fyzické ochrany, 

- subjektivní posouzení stávajícího stavu zabezpečení, které předchází analýze a 

hodnocení rizika, 

- zpracování dvou variant zabezpečení. 

Autor práce prokázal jak dostatečnou orientaci v problému, tak i dostatečnou hloubku 

znalostí, které dokázal vhodně aplikovat pro řešení zadaného úkolu. 

Oponent práci doporučuje k obhajobě. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

Bez připomínek. 

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

 Práce nepřináší nové poznatky. 
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6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Bez připomínek. 

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

 Bez připomínek. 

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

Praktické využití.  

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

Otázka:  

1. Uveďte nejslabší místo a nejslabší prvek v nově navrhnutém systému opatření 

 fyzické ochrany, svůj závěr odůvodněte. 

 

 

10. Práci hodnotím:      VÝBORNĚ 
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