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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT VYUŽITÍ DOHLEDOVÉHO 

VIDEO SYSTÉMU VE VYBRANÉ OBCI 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Hana Ševčíková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá obsahem zadání, cíl práce byl splněn. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura práce je logická. Jednotlivé kapitoly  jsou po obsahové stránce vyvážené, logicky 

na sebe navazují. Práce je doplněna vhodným počtem obrázků, tabulek a příloh.   

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace z oblasti teorie a právní úpravy  

dohledových videosystémů. V teoretické části mohla být diskutována nejen otázka  jakým 

způsobem se kamerové systémy podílejí na snížení kriminality a rovněž mohla být 

diskutována otázka významu metody DCRI. Praktická část práce řeší rozmístění kamerových 

bodů ve vybrané obci. Vstupní informace pro návrh rozmístění kamerových bodů byly 

čerpány ze statistiky protiprávního jednání a z informací získaných vlastním průzkumem 

formou dotazníkového šetření, na jejichž základě byly vytypovány ohrožené oblasti v obci. 

Procesem posuzování rizik byla zjištěna rizika, na jejichž minimalizaci by se měl podílet 

dohledový videosystém. Techniky pro posouzení rizik byly zvoleny vhodně a umožňují 

konstruktivní řešení problému. Navrhované opatření doporučuje vytýčit deset kamerových 

bodů v obci a instalaci desíti kamer.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez připomínek.    

 

 

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

    Nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Bez připomínek. 

 

 

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

      Bez připomínek.         

 

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

    Částečné praktické využití. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   VELMI DOBŘE 

 

 OTÁZKY: 

1. Proč do systému městského kamerového dohlížecího systému nejsou zařazeny makety  

    kamer a fotopasti.  

2. Jakým způsobem se městské kamerové dohlížecí systémy podílejí na snížení   

    kriminality. 

3. Proč se nezmiňujete o metodě DCRI.  

      

 

 

 

    Dne 23.4.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


