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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Projekt fyzické ochrany – bezpečná škola 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc Karolína Tajzichová 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     Diplomová práce svým obsahem odpovídá zadání v plném rozsahu. Cíl práce byl naplněn.     

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Diplomová 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 diplomové práce: 

    V teoretické části práce jsou prezentovány teoretické znalosti  z oblasti bezpečnostního 

projektování. Praktická část začíná popisem objektu, popisem stávajících opatření fyzické 

ochrany s důrazem na popis vstupů do objektu.  Dále jsou analyzována a hodnocena rizka. Pro 

proces posouzení rizika byly zvoleny adekvátní techniky a hloubka provedené analýzy 

umožňuje konstruktivní řešení zadaného problému. Řešení je nabídnuto ve třech variantách 

primárně zaměřených na vstup do objektu. U každé varianty je uvedeno a zdůvodněno, na 

jakém principu je řešení založeno, vč. návrhu cenové kalkulace. Inovativní varianta je 

vybrána rozhodovací maticí. Kritéria pro výběr optimální varianty jsou zvolena vhodně a 

respektují praktické požadavky kladené na zabezpečení objektu.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez připomínek.  

 

 

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

    Nepřináší.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Odpovídá charakteru práce. 

 

 

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

    Bez připomínek. 

 

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

    Praktické využití. 

 

Otázka: 

1. Uveďte nejslabší místo v nově navrženém systému fyzické ochrany. 

2. V současné době se vede diskuse o bezpečnosti škol například v souvislosti s aktivním 

střelcem. Jakou nabízíte ochranu v souvislosti s tímto problémem.    

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   VELMI DOBŘE 

      

 

 

 

    Dne 29.4.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


