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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. Práce je doplněna vhodným počtem 

obrázků, grafů a tabulek. Diplomová práce neobsahuje přílohy.  

 

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce řeší kritická místa zabezpečení procesu výroby a stáčení piva zjištěná 

cestou analýzy a hodnocení rizik. Práci je možné po obsahové stránce rozdělit na část 

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

oboru. Praktická část práce se zabývá popisem stávajícího zabezpečení objektu firmy, 

který dodržuje zásady členění fyzické ochrany. Cílem práce je identifikace kritických 

míst technického zabezpečení procesu výroby a stáčení piva a návrh inovativního 

řešení problému. Pro analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik za účelem zjištění 

kritických míst byly zvoleny adekvátní metody a hloubka provedené analýzy umožňuje 

konstruktivní řešení zadaného problému. Řešení problému je nabídnuto ve třech 

variantách. Každá varianta je zpracovaná popisnou formou a je cenovou kalkulací její 

finanční náročnosti. Inovativní varianta je vybrána pomocí metody srovnání předem 

definovaných kritérií. Kritéria jsou definována vhodně a v dostatečném rozsahu.     

Autorka diplomové práce pracuje s pojmy elektrický zabezpečovací systém a poplašný 

zabezpečovací a tísňový systém, přitom první pojmenování se pro účely publikování 

již nepoužívá. Autorka v popisné části diplomové práce uvádí, že organizace nemá 

instalovaný poplašný zabezpečovací systém a hodlá jej instalovat v roce 2014. Dále už 

s touto informací nepracuje. Z diplomové práce nevyplývá, jestli se autorka o tuto 

informaci zajímala. Z odborného hlediska jde o to, aby byla zachována účelnost nyní 

navrhovaných prvků zabezpečení s těmi instalovanými do budoucna a aby autorčiny 
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návrhy nebyly s odstupem času vyhodnoceny jako unáhlená investice. Pokud autorka 

práce byla seznámena s podrobnostmi tohoto záměru, pak měla alespoň naznačit, že 

o tuto informaci projevila zájem a zvážila, do jaké míry tato informace ovlivní její 

přístup k řešení problému. Autorka práce mohla diplomovou práci doplnit o přílohy 

půdorysných nákresů, do kterých mohla zanést stávající a nově navrhovaný stav 

zabezpečení kritických míst. Přílohy tohoto druhu jsou již standardní součástí 

diplomových prací. I přes výše uvedené připomínky autorka diplomové práce 

prokázala dostatečnou orientaci v problému a dostatečnou úroveň teoretických 

znalostí, které uplatnila při řešení praktického problému.   

 

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, které místo v zabezpečení procesu výroby a stáčení piva považujete za 

nejkritičtější, proč a jakým způsobem jste u jednotlivých variant řešení postupovala, 

abyste docílila snížení jeho míry rizika. 

 

Jaký dopad na Vaše závěry učiněné v diplomové práci může mít záměr organizace 

instalovat v roce 2014 poplašný zabezpečovací a tísňový systém.  

 

  

10. Práci hodnotím:      VELMI DOBŘE 

 

 

  

 V Ostravě - Výškovicích   dne 4.5.2012   
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