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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená DP odpovídá stanovenému cíli práce.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce svojí strukturou odpovídá ustanovením technické normy ČSN 734400 Prevence
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizace a užívání škol a školských zařízení
mimo kap. 6 Posouzení rizik.
Chybí podkapitola Stanovení kontextu – vnějšího, vnitřního a vymezení kritérií rizik.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autorka naplnila požadavky zadání.
Při návrhu opatření vzala v úvahu současnou úroveň a rozsah opatření. Bylo využity
způsoby zvýšení ochrany aktiv duchu ČSN 734400.
Autorka použila nestandardní terminologii v názvu kapitoly 4.3. Periferní prostor, místo
sousedství, jak uvádí ČSN EN 14383-1 (734400) Prevence kriminality - Plánování městské
výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Výsledky analýzy nebyly verifikovány jinou analytickou metodou.
Identifikovaná hrozba č. 18 Vniknutí neoprávněných osob – b) přes vedlejší vchod v době
provozu. Chybí číslo vchodu, které by korespondovalo s nákresem na obr. 20.
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Při návrhu opatření byly použity opatření fyzické ochrany, jak jsou uvedeny v ČSN
734400.
Další strategie řízení rizik nebyly diskutovány.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Při zpracování práce byly využity dostupné informační zdroje pro ochranu tohoto typu
měkkého cíle včetně řady evropských norem 14383 Prevence kriminality - Plánování
městské výstavby a navrhování budov, ze kterých ČSN 734400 vychází.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formálně je text DP logicky strukturován. Použitý styl odpovídá cíli práce. Pro přehlednost
je vhodné strukturovat opatření ve smyslu ČSN 734400.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Pro praktické využití DP je nezbytné:
- zpracovat nové posouzení rizik při uvažování nových opatření
- ekonomické zhodnocení navržených variant vzhledem k hodnotě chráněných aktiv
a předpokládané výši následků nejpravděpodobnějších hrozeb;
- výkres instalovaných a doplněných prostředků technické ochrany
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
1) Jaký je obsah pojmů „areál“ a „objekt“?
2) O kolik se sníží riziko u hrozby č. 18b po instalaci navržených opatření?
3) Co bylo důvodem stanovit pro hrozbu 18d hodnotu následku=1 v porovnání
s hodnotami následku=3 pro hrozbu18a a 18b?
4) Jaký význam má stanovení vnějšího a vnitřního kontextu pro posouzení rizik?
10. Práci hodnotím:
velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

