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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 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. Kapitoly 

 jsou vhodně ukončeny dílčími závěry. Práce je doplněna vhodným počtem obrázků, tabulek 

 a příloh.  

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

 V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace k řešenému tématu z oblasti 

 historie ochrany zboží, je podán výklad k detekčním branám, bezpečnostním prvkům 

 ochrany zboží, k deaktivaci bezpečnostních prvků, k možnostem překonání 

 bezpečnostních systémů, jsou zmíněny plané poplachy, tipy a triky zlodějů. Praktická část 

 práce vychází z vlastních pokusů překonat nastavený bezpečnostní systém. Jednotlivé 

 pokusy jsou kvalifikovaně popsány a vyhodnoceny. Cílem práce bylo analyzovat příčiny 

 ztrátovosti zboží  překonáním bezpečnostních rámů, proto bylo nutné najít metodu, 

 prostřednictvím které by byla posouzena zranitelnost překonání těchto systémů. 

 Vzhledem k tomu, že metoda nebyla nalezena, tak pro tyto účely byla upravena metoda 

 CARVER. Tento postup je akceptovatelný. Návrh řešení je založen na doporučeních, jak 

 minimalizovat jednotlivé formy  překonání bezpečnostních systémů vedoucích ke 

 ztrátovosti zboží na prodejně. V závěru  práce je diskutován vývoj této problematiky do 

 budoucna. Autorka práce prokázala, jak dostatečnou orientaci v problému, tak dostatečnou 

 hloubku znalostí, které dokázala vhodně aplikovat pro řešení zadaného problému a 

 zejména je kladně hodnoceno, že práce vychází z praktických zkušeností. 

   

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)? 

  Částečně praktické využití práce. 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

 Otázka: 

1. Překonání detekčních systémů jste zkoušela v prodejně elektroniky, proč jste si vybrala  

     prodejnu s tímto zbožím. 

2. Je možné doporučit majiteli prodejny elektroniky rychlé, levné a efektivní řešení problému.     

   

10. Práci hodnotím:      výborně 
 

  

 V Ostravě - Výškovicích  dne 2.5.2017   
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