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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce (BcP) se zabývá problematikou komplexního bezpečnostního rodinného
domu z hlediska ochrany osob a majetku.
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu osmi kapitol a je rozdělena do dvou částí.
Teoretická část je zaměřena na všeobecné vysvětlení bezpečnosti rodinného domu, jeho
obyvatel. Dále pojednává o právních předpisech, druzích ochran& osob a majetku, majetkové
kriminalitě a rizicích, které hrozí rodinným domům a jejich obyvatelům. Praktická část je
zaměřena na konkrétní řešení rodinného domu, analýzu rizik, které ho ohrožují a návrhy jeho
zabezpečení.
Autorka BcP přistupovala k řešení daného problému velice zodpovědně a svědomitě. Vysoce
pozitivně hodnotím praktickou část, kde autorka práce prokázala aplikaci teoretických
poznatků získaných při studiu.
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Za pozitivní hodnotím konkrétní aplikaci metody SWOT analýzy, dále metod na posouzení
rizik t. j. stromového diagramu a bodové polokvantitativní metody PNH. Na základě jejích
výsledků vybrala rizika a navrhla konkrétní opatření, které i finančně vyčíslila.
Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce.
Práce je vhodně doplněna 15 obrázky, 10 tabulkami a grafem.
Autorka BcP použila dostatečný počet zdrojů (31) a prokázala znalost práce s odborným
textem. Problémy spojené s řešením autorka práce průběžně konzultovala s vedoucím.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila.
Práce není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 16.5.2016
…………………………………...
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