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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená bakalářská práce řeší problematiku fyzické ochrany objektu Fakulty 

bezpečnostního inženýrství VŠB –TU Ostrava. Svým obsahem i rozsahem plně odpovídá 

svému zadání. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je zpracována do kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Textová část je pro větší přehlednost vhodně doplněna obrázky. Z hlediska struktury, úplnosti 

a návaznosti jednotlivých kapitol nemá oponent žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor v bakalářské práci řeší problematiku zajištění fyzické ochrany objektu Fakulty 

bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Zejména se zabývá zabezpečením pláště 

budovy, zabezpečením kanceláří a dalších místností areálu FBI VŠB – TU Ostrava s možností 

přechodu fyzické ostrahy na dvousměnný provoz. Kromě uvedení základních právních a 

technických předpisů vztahujících se k zabezpečení objektu a rozborem jednotlivých 

prostředků a způsobů ochrany objektu se práce zabývá podrobným popisem řešeného objektu, 

vyhodnocením slabých stránek současného zabezpečení a návrhem optimálního zabezpečení a 

to i s ohledem na možnost přechodu fyzické ostrahy na dvousměnný provoz. Práce je 

zpracována zodpovědně a přehledně, oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Autor ve své práci navrhuje výměnu části oplocení včetně doplnění o vrcholovou zábranu 

s ostnatým drátem pro znesnadnění přelezení oplocení. Aby toto opatření bylo účinné, muselo 

by být doplněno i na zbývající části oplocení, ovšem takovéto zabezpečení obvodové ochrany 

není příliš vhodné z estetického hlediska. Vhodným se naopak jeví doporučované použití 

mikrofonního kabelu, které včas upozorní na nebezpečí průniku osob přes oplocení objektu, 

pomocí kamerového systému lze zkontrolovat, zda se skutečně jedná o narušení objektu a 

následně přijmout adekvátní opatření ve formě zásahu fyzické ostrahy. 

 

 

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

    Bakalářská práce nové poznatky nepřináší. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor se v zadané problematice dobře orientoval, odborná literatura je zvolena 

v dostatečném rozsahu. K rozsahu ani výběru literatury nemá oponent žádných připomínek. 

 

 

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

    K jazykové a formální stránce nejsou žádné připomínky. 

 

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

    Bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál při řešení problematiky zajištění 

fyzické ochrany objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nejsou. 

 

10.Práci hodnotím:  

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

   výborně. 

      

Dne:   2.5.2011 

 

Popis oponenta:   Ing. ČECH Lumír 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


