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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

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

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete, proč metodu Delphi (viz str. 43) považujete za základní metodu bezpečnostního 

posouzení obytných budov. Dle mého názoru je tato metoda pro svoji pracnost a nutnost zapojení 

většího počtu expertů k zmíněnému účelu zcela nevhodná. 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnostního posouzení objektů. 

V úvodních poartiích je proveden teoretický rozbor metod bezpečnostního posouzení a 

prognostických metod. Autor se zde mohl více zaměřit na individuálně realizované metody 

bezpečnostního posouzení, které se v praxi k tomuto účelu využívají. V praktické části práce 

provedl bezpečnostní posouzení administrativní budovy okresního soudu. K tomuto účelu využil 

zejména metodu SWOT analýzy a historické analýzy. Domnívám se, že zde mohl využít i další 



 

metody, protože tato kapitola tvoří jádro jeho práce. V závěru navrhnul opatření, která dle jeho 

názoru povedou ke zlepšení bezpečnosti. Základním navrženým opatřením je zavedení kamerového 

systému. S tímto opatřením lze souhlasit pouze za podmínky, bude-li systém vybaven funkcemi 

pokročilé analýzy obrazu s orientací na identifikaci scén, představujících pro okresní soud 

potenciální riziko. 
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