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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: 

Proveďte ekonomické zhodnocení nasazení noktovizorů v rutinním střežení objektu. Zejména 

zhodnoťte, o kolik korun se zvýší cena za hodinu střežení. Počítejte i se servisními prohlídkami a 

dobou životnosti optických a elektronických prvků. Pro kalkulaci využijte některý z modelových 

příkladů, uvedených ve vaší práci. 

 

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

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou noktovizorů, měření jejich parametrů a 

návrhu způsobu využití této technologie v průmyslu komerční bezpečnosti. Po přehledovém úvodu 

student analyzoval požadavky na měření vybraných parametrů noktovizorů. Jádro práce tvoří 

ověření paramerů vybraných noktovizorů na měřícím pracovišti. V závěru student navrhnul možné 

způsoby využití noktovizorů v oblasti fyzické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že noktovizory jsou 



 

relativně nákladná zařízení, absentuje v práci ekonomické posouzení vhodnosti jejich nasazení  

v rutinním střežení objektů. 
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