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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  Bezpečnostní politika a bezpečnostní audit vybraného 

podniku 

      

      

Jméno a příjmení : Filip Kubisz 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá svým obsahem zadání. Cíl práce byl splněn. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou celistvé a dobře na sebe navazují. 

Úvodní teoretická část mohla být stručnější. Počet obrázků, tabulek a příloh odpovídá 

charakteru práce.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny základní právní předpisy, vysvětleny jsou 

odborné pojmy, včetně teorie bezpečnostní politiky podniku a bezpečnostního auditu, vše 

doplněno o teoretický výklad významu analýzy rizik. Poté následuje popis vybrané  

organizace, prezentován je záznam o provedeném auditu, ze kterého vyplynulo, že všechny 

kontrolované segmenty jsou v pořádku, na rozdíl od všech segmentů fyzické bezpečnosti, 

které byly vyhodnoceny jako nevyhovující. Takový výsledek auditu je poměrně neobvyklý. 

Na zjištěný stav je reagováno postupem přes analýzu a hodnocení rizika k inovativnímu 

zabezpečení objektu technickými prvky ochrany, včetně cenové kalkulace.       

 

   

   

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Téma je zpracováno povrchně, chybí hloubka znalostí k problematice bezpečnostní politiky 

a bezpečnostního auditu, což se projevilo tím, že praktická část práce se omezila pouze na 

standardní modernizaci technických prvků fyzické bezpečnosti. Návrh nápravných opatření 

není zpětně provázán bezpečnostní politiku organizace.   

 

 

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

    Práce nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr a využití studijních pramenů je v souladu s charakterem práce.   

 

 

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

    Jazyková a formální stránka práce je průměrná.   

 

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

    Bez využití. 

 

Otázka:  

1. Formulujte obsah bezpečnostní politiky, včetně principů jejího zpracování. 

2. Na straně 12 popisujete strukturu bezpečnostní politiky. Kritérium členění je příliš obecné. 

Zvolte jiné kritérium a tomu přizpůsobte členění bezpečnostní politiky.  

 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   DOBŘE 

      

 

 

 

    Dne 22.4.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


