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Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu 
Diplomová práce BcA. Veroniky Křístkové si klade za cíl řešit analýzu a inovaci vnějšího 
zabezpečení vybrané střední školy ve Zlínském kraji. Další část diplomové práce má posloužit 
vybrané škole jako zdroj informací s analýzou, inovací a cenovou kalkulací pro zlepšení 
zabezpečení školy. Práce je řešena komplexně a vzhledem k současné bezpečnostní situaci je 
nadmíru aktuální. 
 
Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu 
Diplomová práce je v zásadě rozdělena na dvě části, první teoretickou a druhou praktickou, přičemž 
každá část obsahuje několik kapitol. V první kapitole teoretické části je možno se dozvědět velmi 
podrobně o bezpečnosti, hrozbách a rizicích v našem životě, o mezinárodních organizacích, které 
spolupracují na zajištění bezpečnosti na celosvětové i evropské úrovni. Dále jsou vysvětleny 
jednotlivé pojmy z oblasti bezpečnosti, jako hrozba, riziko apod. Následuje popis problematiky 
spojené s riziky a nedostatky v zabezpečení středních škol v ČR a vyjmenovány možné technické 
prostředky používané k zabezpečení. Není opomenut ani přehled předpisů souvisejících se 
zabezpečením budov a technická norma prevence kriminality a jsou shrnuty doporučení 
k bezpečnosti dětí, žáků a studentů. 
V další, nyní už praktické části práce, je popsána analýza aktuálního zabezpečení střední školy 
oděvní a služeb Vizovice. Autorka práce zvolila formu fyzické kontroly zabezpečení vstupů, 
oplocení, zabezpečovací techniky apod. Z tohoto pohledu nevychází zabezpečení školy příliš dobře 
a uvedené nedostatky by měly přimět zodpovědné osoby ke zdokonalení a vylepšení stávajícího 
zabezpečení. Proto v následující části autorka nabízí vylepšení technických prostředků spolu 
s cenovou kalkulací a navrhuje i fyzickou ostrahu školy. Jako nezbytný doplněk jsou popsány 
bezpečnostní aplikace pro použití s mobilními telefony. 
Závěrem diplomantka shrnuje analýzu bezpečnosti, uvádí použitou literaturu a pečlivě uvádí 
seznam použitých symbolů a zkratek, včetně obrázků a tabulek. 
 
Úroveň zpracování tématu, přínos diplomantky 
Zadané téma diplomové práce je zpracováno přehledně, jasně a čtivě, s důrazem na skutečnou 
použitelnost, a to jak v teoretické, tak i praktické části. Hlavním přínosem práce vidím pečlivé 
zpracování analýzy  
 
Formální náležitosti práce 
Hodnocená diplomová práce je formálně zpracována velmi solidně, s minimem drobných překlepů, 
které nijak nesnižují její vysokou úroveň. Práce je logicky členěna, s návazností jednotlivých 



 
kapitol a také kvalita a názornost obsažené obrazové dokumentace je velmi vysoká. Z tohoto 
pohledu je možné mít k dané práci pouze minimum nepodstatných připomínek. 
 
Dotazy k obhajobě 
 

1. Jaká byla zhruba časová náročnost vypracování analýzy zabezpečení uvedené střední školy? 
2. Jakými argumenty je vhodné přesvědčovat vedení škol, popřípadě zřizovatele, aby se touto 

problematikou zabývali a uvolnili na ni potřebné finanční prostředky a kdo by to měl 
provádět? 

 
Závěr 
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako poměrně rozsáhlou, s praktickým využitím pro  
zlepšení zabezpečení vybrané střední školy. Její závěry vedou k zamyšlení o skutečném stavu 
zabezpečení našich škol, a to na všech stupních. Diplomantce lze popřát, aby nabyté znalosti, které  
touto prací získala, využila ve svém dalším profesním uplatnění. 

 
 
Celkové hodnocení práce:       
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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
A - výborně. 

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