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Téma bakalářské práce: 
 
Objektová bezpečnost 
 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce     X  

3 Teoretická část práce    X   

4 Praktická část práce     X  

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (BcP) na téma „Objektová bezpečnost“ je zpracována v rozsahu tří kapitol 
na 58 stranách. Práce obsahuje 5 tabulek, 10 obrázků, z toho je 9 převzatých a jednu přílohu. 

Práce je zpracována ve dvou částech. Teoretická část je zpracována v rozsahu od str. 9 až po 
str. 34, což považuji za zbytečně velký rozsah. V teoretické části autor pojednává s využitím 
dostupných zdrojů, které má uvedeny v seznamu použité literatury, o právních předpisech, 
které souvisejí s objektovou bezpečností a se způsoby zajištění objektové bezpečnosti 
s důrazem na technické hledisko. 

V praktické části, která je zpracována  od str. 35 po stranu 49, se zaměřil jen v jedné kapitole  
na popis současného stavu ochrany Velkoobchodu, a.s. a návrhy na její zkvalitnění. 
Za pozitivní lze považovat vyčíslení finančních nákladů na zkvalitnění objektové ochrany 
objektu. 

Autor BcP si v práci plete pojmy kapitola a podkapitola. 
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Z formálního hlediska práce obsahuje minimum nedostatků, za nejzávažnější lze považovat, 
že v textu práce nejsou odkazy na tabulky a obrázky, které jsou součástí práce. Dále mám 
připomínky k celé řadě podnadpisů, které považuji za zbytečné. Seznam zkratek není 
uspořádán podle abecedy. 

Autor při zpracování práce použil poměrně velký počet informačních zdrojů (37). 

Za nejzávažnější nedostatek v práci považuji ten fakt, že autor BcP neřešil práci z hlediska 
svého studijního zaměření tj. problematiky ovládání rizik a v práci nepoužil žádnou z metod 
analýzy rizik. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) S využitím Vámi konkrétně zvolené metody analýzy rizik (např. SWOT analýzy 
apod.) objasněte a zdůvodněte Váš návrh. 

 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: E – dostatečně 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 22.5.2014 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


