VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
katedra:

Bezpečnostních služeb

jméno oponenta:

Ing. Václav Veselý

akademický rok:

2012/2013

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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Jméno a příjmení:
Veronika Husárová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Tato práce svým obsahem odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práce je členěna do logicky na sebe navazujících kapitol a působí celistvým
dojmem. Oponent nemá žádných připomínek.
3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce naplňuje svým obsahem stanovené zadání. Práce je zpracována v rámci
možností velmi zodpovědně a přehledně. Velmi dobře je zpracována zejména kapitola pět,
kde autorka provedla analýzu rizik současného stavu zabezpečení posuzovaného objektu,
která vychází z uvedených statistik kriminality – oddíl 4.4 a z celkového popisu jednotlivých
části objektu a vyhodnocených bezpečnostních rizik – oddíly 4.2 a 4.3. Taktéž je velmi dobře
zpracována kapitola šest, ve které autorka popisuje inovativní návrhy na zdokonalení
zabezpečení objektu. Práce jak z obsahového, tak formálního hlediska splňuje požadavky
kladené na její zpracování. Oponent práci doporučuje k obhajobě.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Nejsou
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Práce nové poznatky nepřináší. Autorka vycházela ze současných trendů zabezpečení
objektů a snažila se o návrh možného nejefektivnějšího zabezpečení posuzovaného objektu sportovní haly proti jejímu napadení a ochraně uloženého majetku.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka se v zadané problematice orientovala dobře, o čemž svědčí dostatečný rozsah
vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent
žádných připomínek.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
K formálnímu zpracování má oponent připomínku – každá kapitola by měla začínat jako
celek na samostatné straně, viz kapitoly 3, 4, 6, a 7. K jazykové úpravě připomínky nejsou.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce může tvořit reálný základní kámen při orientaci v této oblasti a pro další rozpracování
podobného návrhu.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Otázka oponenta: - Uveďte rozdíly v zabezpečení objektu v jeho provozní době a mimo
tuto dobu. Uveďte, v čem spočívají navržená režimová opatření ohrožených prostor.
10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Práci hodnotím: – výborně

Dne: 24. 4. 2013
Podpis oponenta

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

