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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: Téma bakalářské práce:
Komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu
Jméno a příjmení: Martin Němec

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou současného zabezpečení objektu a návrhem na
komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu.
Tato práce svým obsahem odpovídá uvedenému zadání.
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. Text je doplněn i řadou
obrázků, grafů a tabulek, které zvyšují názornost textových částí.
3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce naplňuje svým obsahem stanovené zadání. Práce je zpracována v rámci
možností zodpovědně a přehledně. Velmi dobře je zpracována zejména kapitola osm, kde
autor provádí analýzu a hodnocení rizik a kapitola devět, kde autor popisuje návrh
inovativního komplexního 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. Autor vycházel ze současných trendů a snažil se o návrh
optimálního inovativního řešení.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor se v zadané problematice orientoval 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 a k jazykové úpravě nejsou podstatné připomínky.
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 inovativního návrhu.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
 V kapitole 9. navrhujete nainstalovat dvě venkovní bezpečnostní kamery. Je toto
pořizování kamerového systému v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ochraně
osobních údajů a jaké jsou povinnosti správce kamerového systému dle zákona č.
101/2000 Sb. ochraně osobních údajů?
 Jakým způsobem je zajištěné náhradní napájení elektronického systému, při
výpadku elektrické energie?
 Ve svém návrhu na zabezpečení objektu jste se vůbec nezmínil o fyzické ostraze
objektu. Z jakého důvodu jste tento typ fyzické ochrany objektu vynechal a proč jste
nevyužil třeba napojení objektu na pult centrální ochrany?
10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Práci hodnotím: – výborně

Dne 23.4.2019
Podpis oponenta

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

