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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, dle mého názoru, odpovídá obsahově tematickému zadání 

v plném rozsahu.  

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Bakalářská práce je podle mého názoru přehledně strukturovaná v návaznosti na řešenou 

problematiku a má vhodně a přehledně volený metodický postup, zejména u částí vlastního 

řešení dané tématiky. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce je rozdělena do devíti kapitol včetně úvodu, rešerše a závěru, které se 

zabývají řešení konkrétního objektu VVŠ. Autor nejprve řeší právní předpisy a technické 

normy a jejich vztah k ochraně osob a majetku. Následně řeší všeobecně teoretickou 

problematiku opatření fyzické ochrany. Na tuto teoretickou část navazuje samotné řešení 

návrhu systému fyzické ochrany konkrétního objektu veřejné vysoké školy se zpracováním 

potřebných východisek porovnání dvou metod a to prevencí kriminality a studií HAZOP. 

Návrh je doplněn výběrem technických prvků ochrany cenovou kalkulací navrhovaných 

opatření. Nepochybným přínosem této práce je získání nového pohledu na možnosti 

porovnání dosažených závěrů obou analytických metod. Dle mého názoru byl cíl bakalářské 

práce naplněn. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Určitý nedostatek práce spatřuji však v tom, že autor se opírá o myšlenky „veřejné instituce“ 

(VVŠ), ale nezmiňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jestli tuto problematiku 

třeba neřeší?  



Za diskutovatelné beru i vhodnost používání v jednom díle více pojmů pro jeden poplachový 

systém PZTS a EZS bez bližšího objasnění jejich vazeb (např. Tab. č. 1 v názvu má PZTS a 

v textu tabulky EZS).   

Rovněž při řešení bezpečnostních aplikaci hovoříme dnes o systémech kontroly vstupu 

(SKV), dokonce je uvedena v práci technická norma, a v práci se mluví o přístupových 

systémech.  

Také v popisu objektu klesá přehlednost různým označování jednoho objektu např. „pavilon 

LA“ a vzápětí „budova A“.  

Při návrhu instalace turniketů bych vzhledem k prostorovým možnostem zvažoval i kapacitu 

průchodu a počtu studentů.  

Je však třeba říci, že uvedené připomínky a nejasnosti nemají zásadní vliv na celkový cíl 

bakalářské práce. 

 

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

Bakalářská práce přináší nové poznatky při využití analytických metod pro provádění 

posouzení a navržení fyzické ochrany objektu VVŠ. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Použitá literatura byla zvolena adekvátně danému tématu. Zdroje jsou doplněny o potřebné 

technické normy a obchodně technické informace výrobců prvků technického zabezpečení. 

Přesto se mi zdá, že v teoretické části jsou používány informace a údaje staršího data a nejsou 

adekvátně inovována k novějším poznatkům a platným technickým normám např. čidlo a 

detektor, elektronická kontrola. 

 

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

Vnější úprava a grafické zpracování bakalářské práce je na odpovídající úrovni s využitím 

přiměřeného množství obrázků a tabulek. V textu došlo zřejmě podle obsahu k záměně 

zkratek EZS a EPS, str. 33, 2. odst. nebo Příloha č. 1, poslední dva řádky. Po formální stránce 

je bakalářská práce zpracována na standardní úrovni. Jazyková úprava je vcelku na velmi 

dobré úrovni.  

 

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

Výsledky bakalářské práce lze aplikovat při doplnění ochrany objektu FBI a při řešení 

případných rekonstrukcí jednotlivých částí objektu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

V čem spatřujete vnitřní kamerový systém nedostatečný? 

Je metoda HAZOP použitelná k posouzení aktuálního stavu fyzické ochrany? 

 

 

10. Práci hodnotím:   velmi dobře 

      

 

    Dne 7. 5. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 


