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Zabezpečení sklepních prostor 

 
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 
D - uspokojivě. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Otázky k obhajobě: 
V obr. 1. uvádíte vývoj celkové kriminality, nikoliv pouze sklepních prostor. Taktéž vámi citovaný 
zdroj [1] uvádí, že "V absolutních počtech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do tzv. ostatních 
objektů, jako jsou sklepy, garáže apod.", tj. nejedná se čistě o sklepy. Z jakého důvodu jste nepoužil 
statistiky týkající se konkrétně sklepních prostor? 
Vysvětlete pojem "tepelná odolnost E45", viz str. 18 vaší práce. Je rozdíl mezi "tepelnou odolností", 
"požární odlolností", "požární ochranou"? 
Jsou opravdu sklepní otvory v objektu vybaveny okenicemi jak uvádíte ve své práci (viz. str. 34, 
5.řádek zdola)? 
Vysvětlete zkratku DPPC (str. 24), v seznamu zkratek není v práci uvedena, v textu je sice zmíněna 
ale není použit správný (aktuální) výraz. 
Z jakého důvodu nebyla využita všechna literatura uvedená v zadání bakalářské práce? 



 

 

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce formálně působí velmi slabým dojmem, vyskytuje se nespočet překlepů, jazykových chyb a 
také nedokončené věty. Chybějí odkazy z textu na obrázky a tabulky. Taktéž zdroj [8] není 
odkazován z textu. První tři položky v seznamu použitých symbolů a zkratek nejsou vůbec 
vysvětleny, stejně tak zkratka KNZ dále. Seznam není tříděn dle abecedy. Některé zkratky nejsou v 
seznamu zahrnuty vůbec.  
Ve vyčíslení nákladů postrádám cenu za pořízení telefonní SIM karty a náklady na provoz GSM 
kmunikátoru, dále náklady na dohled firmou SG3. 
Přes uvedené výtky práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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