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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomová práce svým obsahem odpovídá zadání v plném rozsahu. Cíl práce byl 

naplněn. 

 

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

částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce působí celistvým a úplným dojmem. Diplomová práce je rozdělena 

do dvanácti logicky na sebe navazujících kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou po obsahové 

a odborné stránce vyvážené. Práce je doplněna vhodným počtem obrázků, grafů, 

tabulek a příloh. 

 

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce řeší požadavek na modernizaci komplexního systému fyzické 

ochrany objektu firmy. Práci je možné rozdělit po obsahové stránce na část teoretickou 

a praktickou. V teoretické části jsou prezentovány znalosti získané studiem oboru. 

Praktická část práce se zabývá popisem stávajícího technického zabezpečení objektu 

firmy. Autor diplomové práce v rámci popisu stávajícího stavu zabezpečení celého 

komplexu firmy klade  důraz na objekt administrativní budovy a objekt strojovny 

s amoniakem, o nichž se domnívá, že v rámci modernizace systému fyzické ochrany je 

nutné těmto objektům věnovat zvýšenou pozornost. Takto učiněný závěr řádně 

odůvodňuje. Popis stávajícího stavu zabezpečení autor práce ukončil subjektivním 

názorem, ve kterém se vyjádřil k úrovni stávajícího stavu zabezpečení objektu firmy. 

Na popis navazuje analýza a hodnocení bezpečnostních rizik. Pro analýzu a hodnocení 

bezpečnostních rizik byly zvoleny adekvátní metody a hloubka provedené analýzy 

umožňuje konstruktivní řešení zadaného problému. Cílem práce je návrh inovativní 

komplexní modernizace fyzické ochrany objektu firmy. Řešení je nabídnuto ve třech 

variantách. U všech variant je respektován požadavek na komplexnost technického 

zabezpečení objektu. Každá varianta je zpracovaná popisnou formou s uvedením místa 

instalace prvku zabezpečení a je zakončena cenovou kalkulací její finanční náročnosti. 

Inovativní varianta komplexní modernizace fyzické ochrany je vybrána metodou 
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rozhodovací matice podle předem stanovených pěti kritérií. Kritéria jsou vybrána 

vhodně, pokud se týká jejich četnosti, oponent nemá připomínek. V další části práce je 

rozpracovaná varianta inovativní s uvedením místa instalace prvků fyzické ochrany, 

která je zanesena ve výkresové dokumentaci v přílohách 5 až 8. Autor diplomové 

práce mohl podrobněji odůvodnit svůj závěr, proč stávající stav fyzické ostrahy 

považuje za dostatečný. Své závěry v této věci omezil konstatováním, že stávající stav 

fyzické ostrahy je dostačující, ovšem neuvádí důvod. Autor práce se nezmiňuje o 

režimové ochraně, kterou nelze pominout v souvislosti s komplexní modernizací 

systému fyzické ochrany. Autor diplomové práce prokázal dostatečnou orientaci 

v problému a dostatečnou úroveň teoretických znalostí, pomocí kterých řešil praktický 

problém.  

 

Oponent práci doporučuje k obhajobě. 
 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

Oponent nemá k práci připomínky. 

 

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? 

K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent žádných připomínek.  

 

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

 K formálnímu zpracování práce a k jazykové stránce nejsou připomínky. 

 

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

  Praktické využití práce. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

Otázka:  

- Uveďte důvody, které Vás vedly k závěru, že není třeba zasahovat do 

 stávajícího stavu fyzické ostrahy. 

- Vysvětlete, jaký význam bude mít režimová ochrana pro variantu, kterou jste 

 zvolil za variantu inovativní.       

  

10. Práci hodnotím:      VELMI DOBŘE 

 

  

 V Ostravě - Výškovicích   dne 4.5.2012   

     

 

 

 

 

 
Podpis oponenta 

 


