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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Práce odpovídá zadání. Cíl práce byl naplněn. 

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

 práce, případně jejich úplnosti? 

 Struktura práce je logická. Kapitoly práce jsou po obsahové stránce vyvážené.  

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

 V teoretické části práce jsou prezentovány teoretické znalosti z oblasti kamerových 

 systémů, včetně jejich právní úpravy. Praktická část popisuje obec Palkovice. V dalším 

 kroku jsou vyhodnocena statistická data protiprávního jednání v  obci za období 2013 až 

 2015. Nedostatečný je  komentář k Příloze 1 ve vztahu ke statistickým údajům 

 protiprávního jednání. Součástí  hlavního textu měla být informace o místech páchání 

 trestných činů. Statistika mohla být doplněna o vlastní průzkum pocitu bezpečí občanů 

 v dané obci a výsledky průzkumu  měly být zohledněny v analýze rizik. Následuje analýza 

 a  hodnoceni rizik za využití odpovídajících technik posouzení rizika. Výstupem je 

 identifikace kamerových bodů,  které by měly přispět k zvýšení bezpečnosti v obci. 

 V závěru práce je diskutována otázka investiční náročnosti zavedení dohledového  systému 

 v obci. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní projekt vybudování nového 

 dohledového  video systému v obci, mohlo být jeho budování a zprovoznění rozčleněno 

 do jednotlivých etap podle důležitosti chráněného prostoru. Oponent vytýká nižší úroveň 

 vstupních dat, což mohlo mít vliv na konečný návrh  kamerových bodů dohledového  video 

 systému v obci. Obrázek s návrhem kamerových bodů mohl být formátu A4, obec mohla 

 být graficky rozdělena do předem definovaných lokalit, což by přispělo k lepší orientaci  ve 

 věci.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

 Bez připomínek. 

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

 Diplomová práce nepřináší nové poznatky. 

 

 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Výběr a využití studijních pramenů je v souladu s charakterem práce.  
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7.  Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 Bez připomínek. 

 

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

  Bez využití. 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

 Otázka:  

 1.  Diskutoval jste s někým kompetentním v obci výstupy Vaší práce? 

 2. Kamerový systém se podílí na snížení kriminality. Vysvětlete, jakým způsobem    

  kriminalitu snižuje. 

   

 

10. Práci hodnotím:      velmi dobře 

  

 V Ostravě - Výškovicích  dne 2.5.2017   
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