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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autor popsal velmi správně moderní model reálného prostředí hotelů a odpovídající situace,
způsoby a okolnosti za jakých může dojít k aktivaci elektronického protipožárního systému.
Správně uvedl a definoval, z pohledu procesního inženýrství, možné procesy a akce
následující ihned po aktivaci protipožárního systému do stavu evakuace. Tento modelový
příklad, který je reálný v objektu Augustine, a luxury collection hotel, Praha. Jeho využití,
jak uvádí autor, je možné využit tento druh systému procesů evakuace. Proto správně autor
systémově analyzoval prostředky procesního inženýrství stěžejní procesy a odpovídající
kontrolu rizik z pohledu také kybernetické bezpečnosti.
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V praktické části velmi dobře vyjádřil možnost implementace jednotlivých opatření. Tím by,
jak správně uvádí autor, v případě nouzové evakuace zapříčiněné požárem nebo např. útokem
jednotlivce či skupiny zlepšil také tím i zjednodušil bezpečnou evakuaci veškerému personálu
včetně klientů do nejbližší bezpečné oblasti
Cíl práce byl naplněn.
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 kybernetické bezpečnosti.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A - výborně

V Uherském Hradišti dne 25. května 2017
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