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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? 

Struktura práce je logická. Kapitoly na sebe logicky navazují. Práce je doplněna 

obrázky, tabulkami a přílohami.  

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, ve kterém je provozována restaurace.  Popis dodržuje zásady členění fyzické 

ochrany. Na popis stávajícího stavu fyzické ochrany navazuje analýza a hodnocení 

bezpečnostních rizik. Pro analýzu a hodnocení rizik byly zvoleny adekvátní metody -  

Ishikawův diagram a metoda FMEA. Oponent má za to, že tyto dvě techniky mohly 

být doplněny o metodu Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Autorka práce 

doporučuje nejzávažnější rizika ošetřit za využití mechanických zábranných systémů, 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a organizačních opatření. Na 

závěr jsou vyčísleny finanční náklady spojené s realizací nového návrhu systému 

opatření fyzické ochrany objektu, které autorka označuje za akceptovatelné.  

Oponent nemá připomínky k teoretické části práce. Připomínky má k praktické části 

práce, ke kapitole, která řeší inovativní návrh fyzické ochrany objektu.  

Způsob popisu inovativního zabezpečení je velmi obecný. Popis je spíš o vlastnostech 

navrhovaných technických prvků, než o tom, kde konkrétně mají být instalovány. 

V případě mechanických zábranných systému se toliko omezuje na inovaci ve vztahu 

ke vstupním dveřím. Návrh instalace prvků poplachového zabezpečovacího a 

tísňového systému je popsán tak obecně, že fakticky jej není možné posoudit. Autorka 

své vyjádření v této věci omezuje na konstatování, že detektory pohybu a magnetické 

kontakty mají být instalovány do všech vchodů, do místností, na okenní otvory a dveře. 

V práci není zmínka o tom, kde konkrétně bude umístěna klávesnice. Není zmínka o 

tom, kdo a jakým způsobem bude přijímat nouzový signál. Pokud by prvky PZTS byly 

zaneseny graficky do dispozičního uspořádání objektu, tak s největší pravděpodobností 

by bylo asi zřejmé, že není třeba instalovat 32 kusů detektorů pohybu a 32 kusů 

magnetických kontaktů. Rizika zaviněná lidským faktorem autorka ošetřuje 
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konstatováním, že problém vyřeší bezpečnostní směrnice a klidná pracovní atmosféra. 

V části 4.6.2 na str. 31 autorka uvádí, že na plášti budovy je umístěn požární žebřík, 

který vede na střechu, po které jde přejít na spojovací část a z té části vede druhý 

žebřík na střechu obytné budovy, kde se nachází otvor na střechu. Oponenta zaráží, že 

na tuto okolnost již v práci není nijak reagováno. Na str. 34 uvádí, že za restaurací je 

umístěný kotec, a když v něm není hlídací pes, tak je to pro pachatele velmi snadné 

místo pro proniknutí do objektu. Dále na stejné straně uvádí, že pod oknem 3 se 

nachází výklopné okno do pivního sklepa, které je snadnou možností pro pachatele, 

jak se dostat do objektu. I na tyto skutečnosti není v práci reagováno.    

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. 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Bez připomínek. 

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

 Strana 25, kap. 1.1 Popis zabezpečení fyzické ochrany -špatné číselné označení 

kapitoly. 

Str. 26, obrázek 3 Katastrální mapa – nesouhlasí číselný odkaz v textu na 

obrázek s jeho číselným označením.  

Str. 27, text pod obrázkem 4 Autorka sděluje, že na oknech č. 1,3 a 6 jsou umístěny 

mříže, ale asi nedoložila odpovídající obrázek, který by jejím 

odkazům odpovídal.  

Str. 33, kap. 4.6.4 v textu se autorka odkazuje na obrázek č. 4 (který je na straně 

26) - obrázek je ve skutečnosti na straně 27. 

Str. 34, 2. odstavec autorka se odkazuje na okno č. 3 s odkazem na obrázek 4. 

Ovšem na obrázku 4 okno č. 3 není znázorněno.  

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

Bez praktického 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. 

2. Co Vás vedlo k závěru, že jste popsanou skutečnost - požární žebřík vedoucí na 

střechu, po které se dá projít až na spojovací část a z té pak vede druhý žebřík 

na střechu obytné budovy, kde se nachází otvor do střechy - nevyhodnotila jako 

bezpečnostní riziko.    

 

10. Práci hodnotím:      DOBŘE 

 

  

 V Ostravě dne  24.4.2015        

 

 

 

     Podpis oponenta  
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