
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství  

katedra: Bezpečnostního managementu akademický 

rok:    

2010/2011 

 

jméno oponenta: Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

              obhajoba této diplomové práce se koná dne   

Téma bakalářské práce:  Fyzická ochrana vybraného městského úřadu 

Jméno a příjmení diplomanta:  Filip ŠAMÁREK 

 

 

 

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.   

 

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

Bakalářská práce řeší problematiku fyzické ochrany vybraného městského úřadu. 

Autor se zaměřil na Městský úřad v obci Bystřice pod Hostýnem a konkrétně na 

budovu tamější radnice. Práce je rozčleněna do osmi logicky na sebe navazujících 

kapitol. Kapitoly jsou po obsahové stránce vyvážené. Osnova práce byla dodržena. Cíl 

práce byl naplněn. Práce je doplněna vhodným počtem obrázků a kvalitně 

zpracovaných příloh. V teoretické části práce autor prezentuje teoretické znalosti 

získané studiem oboru, které mají vztah ke zvolenému tématu. Praktická část práce se 

zabývá fyzickou ochranou reálně existujícího objektu. Struktura této části práce je 

logická, byl zvolen postup od popisu stávajícího stavu, analýzy rizik, jejího 

vyhodnocení, návrhu opatření vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu, který je 

doplněn o návrh finanční náročnosti opatření, které by mohly vést k odstranění 

zjištěných nedostatků. 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 výstupy převést 

do formy návrhu opatření, které by byly aplikovatelné v praxi. Oponent kladně hodnotí 

kapitoly, které se zabývají analýzou bezpečnostních rizik zkoumaného objektu 

a návrhem nového stavu fyzické ochrany. Rozsah použitých metod je dostatečný, 

výstupy z analýz jsou logické a jednoznačné, návrhy opatření jsou praktické 

a realizovatelné. Obě kapitoly se vyznačují precizností a detailností vypracování.  

Součástí těchto kapitol jsou kvalitní přílohy půdorysů objektu s vyznačením původního 

a návrhu nového zabezpečení fyzické ochrany, které obě kapitoly vhodně doplňují. 

 

Oponent práci doporučuje k obhajobě. 
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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): 

 K formálnímu zpracování práce a k jazykové stránce nejsou připomínky. 

 

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

Práce může najít praktické využití, protože objektivně hodnotí stávající stav fyzické 

ochrany zkoumaného objektu a na zjištěné nedostatky reaguje reálnými 

a realizovatelnými návrhy.   

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

Otázka:  

Co považujete za kritické místo, za nejslabší článek ve stávajícím systému fyzické 

ochrany Vámi zkoumaného objektu. Svůj závěr odůvodněte.   

 

10. Práci hodnotím:      VÝBORNĚ 

 
 

  

 V Ostravě dne 22.4.2011        

 

        

 

 

 
 

     Podpis oponenta 

         

            


