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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  CHRÁNĚNÝ PŘEVOZ FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ A 

JINÝCH CENIN 

      

      

Jméno a příjmení : MARTINA HAVLÍČKOVÁ 

      

 

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: 

    Z obsahu práce není jednoznačně zřejmé, zda informace publikované v práci jsou čerpány 

ze zdroje, který se touto aktivitou zabývá. Práce spíše celkově působí jako práce rešeršního 

charakteru. Teoretická část práce diskutuje právní úpravu řešené problematiky. Poté následuje 

poměrně rozsáhlá kapitola, která popisuje služby převozu finančních hotovostí, požadavky 

kladené na pracovníky přepravy, jejich technické vybavení, správu přepravovaných zásilek, 

prostředky spojení, plánování přepravy, úkoly posádky a taktika při transportu. Na teoretickou 

část práce navazuje kapitola posouzení rizik. Pro analýzu a hodnocení rizik byly zvoleny 

odpovídající techniky posouzení rizika, ovšem sporná je otázka kvality vstupních dat pro 

analýzu a hodnocení rizik. Pokud se jedná o práci rešeršního charakteru, pak proces posouzení 

rizika má formální charakter. Na závěry analýzy rizik navazuje inovativní návrh 

bezpečnostních opatření. Jedná se o běžná, standardní opatření univerzálního charakteru. 

Téma práce je zajímavé, ale bez spolupráce se subjektem z praxe není možné docílit 

požadované úrovně zpracování.  

 

 



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)? 

    Bez využití. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   DOBŘE 

 

OTÁZKY: 

1. Čerpala jste informace ze zdroje z daného prostředí.  

2. Uveďte a odůvodněte to nejvýznamnější bezpečnostní opatření, které byste doporučila   

    ke zvýšení bezpečnosti. 

 

      

 

 

 

    Dne 23.4.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


