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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Bakalářská práce 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? 

 

Bakalářská práce působí celistvým a úplným dojmem. Práce je rozčleněna do sedmi 

logicky na sebe navazujících kapitol, které jsou po obsahové stránce vyvážené. Práce 

je doplněna vhodným počtem obrázků.  

 

3.  Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce řeší návrh inovativního zabezpečení fotovoltaické elektrárny. Po 

obsahové stránce je možné bakalářskou práci rozdělit na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části práce jsou prezentovány teoretické znalosti získané studiem oboru, 

které mají vztah ke zvolenému tématu. Praktická část práce se zabývá popisem 

stávajícího zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny, který dodržuje zásady členění 

fyzické ochrany. 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 technického zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny. Návrh inovativních 

opatření je reálný a je doplněn o objektivní návrh finanční náročnosti navrhovaných 

změn technického zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny. Autor práce sice řeší 

problematiku technického zabezpečení objektu, přesto by bylo vhodné, aby větší 

pozornost věnoval otázce fyzické ostrahy. Po odborné stránce nestačí omezit se pouze 

na konstatování, které je uvedeno na straně 33 v části Prostorová ochrana cituji: 

„informace o stavech poplachu budou také přenášeny dálkově na PCO“. Vhodnější by 

bylo, aby PCO vymezil jako samostatnou formu fyzické ochrany realizovanou 

prostřednictvím fyzické ostrahy. Autor práce prokázal dostatečnou orientaci 

v problému a dostatečnou hloubku znalostí, jakým způsobem a za použití jakých 

metod je vhodné zhodnotit stávající stav, jak pracovat se získanými výstupy a jak tyto 
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výstupy převést do formy návrhu inovativního opatření, které by bylo aplikovatelné 

v praxi.  

 

Oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

Oponent nemá k práci připomínky. 

 

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

 Práce nepřináší nové poznatky. 

 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 K výběru studijních materiálů nemá oponent připomínky. 

 

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

 Bez připomínek.  

 

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

Práce jako celek nebo některé její části mohou být využity v praxi.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

Otázka:  

1. Vysvětlete, kdo a jakým způsobem bude reagovat na tísňový signál 

 poplachového zabezpečovacího systému objektu fotovoltaické elektrárny. 

2. Vysvětlete, zda se bude používat kamerový systém se záznamem nebo 

 monitorování kamerovým systémem, jaký je mezi nimi rozdíl a jaké povinnosti 

 z toho vyplývají pro provozovatele. 

 

10. Práci hodnotím:      VÝBORNĚ 

 
 

  

 V Ostravě dne 27.4.2012         
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