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Stupeň hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení:

A

B

C

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

D

E

F

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předmětem bakalářské práce jsou bezpilotní prostředky logistiky a jejich možné využití
v definovaném kyberprostoru bezpečnosti (pro práci strážníka městské policie). Správně autor
definoval městskou policii jako organizační složku města. Tím navázal na malé množství
informačních zdrojů světa v této specifické oblasti, a proto se zabýval cílevědomě velmi
rychle rozvíjející oblastí možného vývoje Městské policie ve Vsetíně. Správně vyhodnotil
systémově výchozí stav na úroveň, která by službu občanům a městu zjednodušila, a to
pořízením, zařazením do výkonu služby a využíváním bezpilotních prostředků. Stěžejním
cílem práce bylo definovat moderní bezpilotní prostředky logistiky: drony. Dále pak jejich
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možné dělení podle různých kritérií a vyjádřit nově pojetí kybernetického prostoru
bezpečnosti a nutnou legislativu pro jejich bezpečnost. Velmi dobře popsal možnosti použití
bezpilotních prostředků obecně a v praktické části velmi korektně vyjádřil možnosti pro
město Vsetín. Vysoce kladně hodnotím autora za přínos svých osobních zkušeností
z každodenní praxe strážníka městské policie a dedukcí vyjádřil zařazení tohoto moderního
prostředku do uvedené služby.
Hodnocení v jednotlivých kritériích jsou uvedena v tabulce.
Práci doporučuji k obhajobě a výsledně hodnotím celou práci a její obtížnost a především
nový pohled autora na budoucnost této rozvíjené oblasti.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 25. května 2017
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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