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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  MODERNIZACE FYZICKÉ BEZPEČNOSTI OBJEKTU 

IZOLPROTAN 

      

      

Jméno a příjmení : VOJTĚCH PAVEL 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá zadání. Cíl práce byl naplněn. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura práce je logická. Jednotlivé kapitoly  na sebe logicky navazují. Práce je doplněna 

obrázky, tabulkami a přílohou.    

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Teoretická část práce popisuje teorii fyzické bezpečnosti. Praktická část začíná popisem 

zabezpečovaného objektu, který dodržuje doporučenou strukturu popisu objektu z pohledu 

fyzické bezpečnosti. Dále jsou analyzována a hodnocena rizika současného zabezpečení 

objektu. Pro analýzu a hodnocení rizik byly zvoleny odpovídající techniky posouzení rizika. 

Na závěry analýzy rizik navazuje inovativní návrh nových bezpečnostních opatření zvyšující 

úroveň zabezpečení objektu. Návrh nových opatření je reálný a aplikovatelný v praxi. Na 

závěr jsou vyčísleny finanční náklady inovativního návrhu opatření fyzické bezpečnosti.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez připomínek. 

 

 

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

    Práce 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 bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   VELMI DOBŘE. 

 

 

OTÁZKY: 

1. Uveďte a odůvodněte nejslabší místo a nejslabší prvek v nově navrhnutém systému  

    opatření fyzické bezpečnosti.  

2. V části inovativní návrh  dohledový videosystém píšete, že areál bude napojen na   

    DPPC a v části prostorová ochrana (PZTS) píšete, že nouzový signál bude vyslán   

    k pověřené osobě, kterou určí jednatel. Proč volíte takové řešení, když počítáte   

    s napojením areálu na DPPC.     

2. Jaký je Vás názor na kombinaci kamer, maket kamer a fotopastí při střežení   

    soukromého objektu. 

      

 

 

 

    Dne 23.4.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


