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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  

Téma bakalářské práce:  Fyzická ochrana vybraného rodinného domu 

Jméno a příjmení:  Aleš Kryške 
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Předložená bakalářská práce obsahově odpovídá tematickému zadání v plném rozsahu. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Celá bakalářská práce je logicky a vcelku přehledně strukturována, kapitoly na sebe 

vhodně navazují s ohledem na řešenou problematiku. Text práce je doplněn o grafické i 

obrazové znázornění, což vytváří příznivý dojem. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru), které se zabývají 

tematikou ochrany objektů a jeho zabezpečovacích systémů. Autor nejprve 

charakterizuje právní normy a předpisy vztahující se k řešené problematice. Na tuto 

kapitolu navazuje teoretickou částí, která je nejobsáhlejší částí bakalářské práce. 

Teoretická část práce se věnuje vysvětlení potřebných pojmů pro část praktickou. 

V závěru práce pak student navrhuje vlastní řešení zabezpečení vybraného rodinného 

domu včetně kalkulace nákladů spojených s tímto opatřením. Cíl bakalářské práce 

uvedený v úvodu je stanoven konkrétně, reálně a srozumitelně a dle mého názoru byl 

také naplněn.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

V práci se vyskytují menší gramatické a stylistické chyby, které však nemají zásadní 

vliv na celkové hodnocení práce. V teoretické části se autor místy neodkazuje na zdroje, 

ze kterých čerpal (str. 10, 11, 12, 13, 16). Kladně hodnotím zpracování tabulky rizik a 

jejich ohodnocení (str. 26), včetně následného grafického zpracování pomocí 

Lorenzovy křivky. Rovněž oceňuji sestavení přehledu finančních nákladů potřebných 

pro efektivní zabezpečení objektu. Za slabší část práce považuji nízkou provázanost 

teoretické a aplikační části, taktéž absenci výpočtu míry rizika. 

  



 

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

Práce nepřináší zcela nové poznatky, ale je zdrojem informací řešené problematiky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Použitá literatura je adekvátní danému tématu. Zdroje jsou rovněž doplněny o 

související právní předpisy a normy.  

 

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

Vnější úprava a grafické zpracování bakalářské práce je na odpovídající úrovni, 

s využitím velkého množství obrázků a tabulek. Po formální stránce je bakalářská práce 

zpracována na standardní úrovni. Mírnou výhradu mám k rozdělení kapitoly 1 do 

zvolených podkapitol. 

 

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

 Výsledky práce mohou být použity v běžné praxi. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě: 

Dojezdové časy zásahové skupiny mohou být i několik desítek minut. Myslíte, že 

z tohoto důvodu není vhodné využívat taktéž akustické a optické signalizace poplachu? 

 

10. Práci hodnotím: velmi dobře 
 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 6. 5. 2011 

Ing. Pavel Němec 
 


