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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 řeší problematiku fyzické ochrany ústavu pro osoby se 

zdravotním postižením. Svým obsahem i rozsahem plně odpovídá svému zadání. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je zpracována do kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Autor ve své práci doplňuje text obrazovým materiálem. Z hlediska struktury, úplnosti a 

návaznosti jednotlivých kapitol nemá oponent žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor v bakalářské práci řeší problematiku fyzické ochrany ústavu pro osoby se zdravotním 

postižením. Práce obsahuje přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se 

k řešené problematice, teoretickou část ochrany objektů věnující se klasické, technické a 

režimové ochraně a fyzické ostraze, rozdělení zdravotně postižených osob a popis péče 

poskytované těmto osobám, dále práce obsahuje popis a současný způsob zabezpečení 

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích – Na Bělince, analýzu hrozících 

rizik a návrh zabezpečení objektu pro minimalizaci hrozících rizik včetně ekonomického 

zhodnocení zabezpečení. Práce je zpracována zodpovědně a přehledně, oponent práci 

doporučuje k obhajobě. 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Jak z práce vyplývá, v objektu se nenachází ve větší míře majetek a vybavení, které by 

mohly být předmětem zájmu pachatelů. Přestože může docházet k napadení objektu ze strany 

pachatelů za účelem krádeží, asi větší hrozbu v sobě skrývá nebezpečí požáru či následky 

přírodní katastrofy. Autor v kap. 6.8 doporučuje nějaká opatření pro případ požáru či jiných 

pohrom, ovšem obrovským problémem by zřejmě byla samotná evakuace osob z objektu 

vzhledem k tělesným a mentálním postižením těchto osob. 

 

 

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

    Bakalářská práce komplexně popisuje specifické prostředí ústavu pro osoby se zdravotním 

postižením. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor se v zadané problematice dobře orientoval, odborná literatura je zvolena 

v dostatečném rozsahu. K rozsahu ani výběru literatury nemá oponent žádných připomínek. 

 

 

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

    K jazykové a formální stránce nejsou žádné připomínky. 

 

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

    Bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál při řešení zabezpečení objektů 

podobného druhu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Kolik pracovníků se nachází v objektu v nočních směnách a jakým způsobem by v této 

době probíhala evakuace osob v případě požáru, úniku plynu či jiného nebezpečí? 

 

10.Práci hodnotím:  

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

   velmi dobře. 

 

      

Dne:  29.4.2011 

 

Podpis oponenta:   Ing. ČECH Lumír 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


