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HODNOCENÍ DIPLOMOVE PnÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce : Bezpečnostnístudie dostihoých závodů

Jméno a příjmení diplomanta Cky) : Bc. Michat Šotek

prosíme vás o stručnéa vÝstřné odpovědi na následuiícíotázkv:
1.

Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadáni v plném rozsahu?

Diplomová pr áce odpovídá stanoveném u zadáni,

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částípráce, případně jejich úplnosti?
Předložená diplomová práce je z hlediska struktury anávaznosti jednotlivých částízpracována
na dobré úrovni. Jednotlivé části práce mají logickou návaznost.

3, Základni zhodnocení diplomov é práce:

Rozsah diplomové práce odpovídá poyaze analyzovaného areálu. Autor se při svých návrzích
zejména zam ěřuj e na zab ezp eč ení p om o c í te chni c ký ch zaŤlz eni.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Předložená diplomová práce navrhuje místy snad až příliš rozsáhlé technické řešení
zabezpeěení daného areálu, s ohledem na způsob provozování daného areálu.

5. Uveďte, zda

av kterych

částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce se zabývá nepříliš častým tématem. Předložená diplomová práce nepřináší
zcela nové poznatky a metody. Spíšese dá hovořit o využití,,standardních" prvků fyzické
ochrany v,,nestandardním" prostředí.
6. Jaká je charakteristika výběru avyužiti studijních pramenů?

Výběr avyužitístudijních pramenů provedl autor vhodně k dané problematice.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracováni):

Diplomová práce je po jazykové a formální stránce na dobré úrovni. Autor v kapitole 6.4.4
se odvolává na procesy zmíněné v kapitole 6.2.4. Kapitola 6.2.4 se ovšem v diplomové práci
nenacházi.

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

Předložená diplomová práce můžeb;ýt využita jako podpůrný materiál kzahéIJení odborné
diskuze nad problematikou zabezpeěení dostihových závodů, respektive dostihových
závodišť.

9.

Připomínky a otázky k obhajobě.

v

diplomové práci uvádíte užitímotorové čtyřkolky pro §rzickou ostrahu areálu. uveďte
výhody a případně nevýhody použitímotorové čtyřkolky ýzickou ostrahou oproti využití
například ýzické ostrahy na koních.
10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobřeo nelyhovující)

velmi dobře
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Poznámka:

V případě potřeby

můžetejednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

