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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

 

Téma bakalářské práce:  

Měření účinnosti systému detekce a lokalizace osob za pevnými překážkami přístrojem 

ReTWis 

 

Jméno a příjmení: Jiří ŽEMLA 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Autor provedl analýzu 

měření účinnosti systému detekce a lokalizace osob, které jsou za zdí, nebo jinou bariérou 

z hlediska zjištění, zda se pohybují, nebo jsou fixovány na místě z hlediska možného 

efektivního organizování záchranných prací.  

 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Bakalářská práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých části působí celistvým 

dojmem a oponent nemá žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

    Oponent práci doporučuje k obhajobě.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Kritické připomínky oponent nemá. 

 

 

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

 

    Tématika práce přináší nové poznatky a přibližuje možnosti použití vysoce 

specializovaného a moderního lokačního přístroje k vyhledávání osob v reálném čase. Může 

rozšířit povědomost mezi specializovanými složkami, které provádí záchranné práce, nebo se 

snaží vyprostit zadržované osoby, coby rukojmí.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autor se v zadané problematice dostatečně orientoval, o čemž svědčí dostatečný rozsah 

vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent 

žádných připomínek. 

 

 

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

 

    K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nemá oponent žádných připomínek 

 

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

 

    Práce může sloužit jako teoretický úvod pro další publikace autora. Může sloužit po úpravě 

i jako učební pomůcka, vysvětlující činnost této moderní techniky. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Oponent připomínky a otázky k obhajobě nemá. 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

 

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

    

      

 

 

    Dne 20. 4. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


