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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce: Zabezpečení areálu mezinárodní výrobní společnosti prostředky 

technické ochrany 

 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Bc. Jiří Vidmoch 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce seznamuje s návrhy řešení nedostatečně zabezpečeného průmyslového 

areálu. Pro identifikaci jednotlivých rizik navrhuje inovativní řešení především technického 

charakteru ve třech variantách. Svým obsahem i rozsahem práce odpovídá zadání. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou doplněny obrázky, 

tabulkami a grafy k danému obsahu. Z hlediska struktury je práce dostatečná. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Autor se v diplomové práci zabývá řešením zabezpečení průmyslového areálu významné 

výrobní společnosti. Po stručném seznámení s teoretickými pojmy, právními předpisy a 

technickými normami popisuje areál a jeho současný stav zabezpečení včetně statistik trestné 

činnosti. V další části se věnuje analýze jednotlivých rizik, vzhledem k finálnímu výsledku 

navrhuje rozsáhlá inovativní řešení fyzické ochrany se zaměřením především na prvky 

technické ochrany. V poslední části porovnává jednotlivé návrhy dle stanovených kritérií 

s důrazem na požadavky vlastníka objektu. Předností této práce je zpracování řešení návrhů 

pro objekt většího rozsahu se současným  minimálním zabezpečením. Doporučuji práci 

k obhajobě.   

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Popis areálu je příliš obsáhlý. Statistiky přímo nesouvisí s tématem. Při ekonomickém 

hodnocení návrhů nejsou započteny recepce, jejichž cena není marginální. 

 

 

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

    Diplomová práce nepřináší žádné nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor velmi dobře využil především internetových zdrojů, studijních materiálů a skript. 

 

 

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

    Po jazykové stránce autor hůře pracoval se stylistikou textu. Po formální stránce nelze 

rozlišit přímou citaci, u některých z obrázků chybí zdroj a u příloh chybí popisné pole.  Autor 

nedokázal opravit všechny gramatické nedostatky. 

 

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

    Práce je využitelná pro návrhy řešení zabezpečení objektů podobného charakteru. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 Vzhledem k jednomu ze zvolených kritérií při hodnocení jednotlivých návrhů 

uveďte, jaká je doba realizace jednotlivých variant a jejich náročnost. 

 Jaká režimová opatření technického charakteru byste navrhl pro evidenci materiálu 

vyváženého z areálu?  

 

10. Práci hodnotím:  

    

Velmi dobře 

      

 

 

 

    Dne 29. 4. 2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


