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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 odpovídá obsahově tématickému zadání v plném 
rozsahu.     
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
    Student se orientuje v řešené problematice. Volba i struktura jednotlivých částí bakalářské 
práce, jsou zpracovány strukturálně na sebe navazujícím způsobem. Obsah řešené 
problematiky je doplněn a doprovázen obrazovým znázorněním i graficky.  
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Bakalářská práce je zpracována do 6-ti hlavních celků, které se synchronně s danou 
tématikou a vytýčeným cílem práce zabývají způsobem ochrany technické krajského úřadu a 
místnosti pro krizové řízení vč. jejich bezpečnosti ve vztahu k utajovaným a "citlivým" 
informacím, se kterými je na krajském úřadě nakládáno. Dále je v obsahu práce stručně 
provedená analýza hrozících rizik vybraného subsystému kritické infrastruktury s ohledem na 
to, zda všechny stávající bezpečnostní prvky zabezpečení jsou dostatečné.  
 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    V práci postrádám základní dělení a strukturu státoprávního uspořádání ve vztahu k 
pravomocem a rozsahu působnosti krajského organizačního článku ve vztahu k ministerstvům 
a k obcím s rozšířenou působnosti, městům, obcím aj. V rámci stanovení jednotlivých hrozeb 
a zranitelnosti utajovaných informací i jejich vyhodnocení (kap. 4.2) se student snaží 



vyjmenovat konkrétní rizika a hrozby, dále u těchto konkrétních rizik a hrozeb tato rizika 
subjektivně vyhodnocuje pravděpodobně bez konzultace s odborníky z praxe. Hodlám 
podotknout, že některá rizika zcela chybí (viz. otázka k obhajobě) a některá jsou mírně 
zjednodušena.  
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Práce se zabývá poznatky z oblasti řešení bezpečnosti místnosti a budov kritické 
infrastruktury.  Práce až na pár návrhu na zlepšení stávající praxe v zásadě nepřináší nové 
poznatky ze zkoumané oblasti, ale je zdrojem informací řešené problematiky z komplexního 
hlediska.  
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Použité studijní prameny jsou v souladu s dostupnými informacemi, tyto jsou v práci 
doplněny o potřebné právní normy.  
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Jazykově i formálně práce vyhovuje požadavkům na zpracování bakalářské práce.  
 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Primárně lze využití práce spatřovat v aplikaci navrhovaných řešení a popisovaných 
procesů do bezpečnostní ochrany nejen popisovaného krajského úřadu ale i obdobně 
fungujících místností v rámci státních úřadů.  
 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Na straně 33 uvádíte zabezpečení proti vyzrazení utajovaných informací pasivním 
odposlechem a nasazením operativní techniky, přičemž uvádíte, že toto je sníženo 
režimovými opatřeními a obrannou prohlídkou v případě odůvodněného podezření. Jaké 
jsou tedy případy odůvodněného podezření (uveďte je) a jak zabráníte cílenému nahrávání 
hovoru některým z účastníků komise (přísedícím zapisovatelkou, uklízečkou, obsluhou 
prostřednictvím záznamového zařízení v PC, diktafonu, mobilním telefonem apod.? 
Neměly by být v místnosti namontovány rušičky signálu pro online odposlech? 
 
 

10. Práci hodnotím:  v e l m i  d o b ř e 
    
      
 
 
 
    Dne 2.5.2011   
     plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D. 

 
 
 



Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


