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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 teoretické části    
 9. Kvalita zpracování praktické části    
10. Výsledky a jejich prezentace    
11. Závěry práce a jejich formulace    
12. Přínos práce a její využití    
13. Spolupráce autora s vedoucím práce    
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Předložená DP je originální, nejdná se o plagiát.  
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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.

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Předložená DP představuje velmi aktulní téma týkající se zabezepčení škol. Práce řeší zaležitosti jak 
týkající ochrany režimovými opatřeními, tak ochrany technickými prostředy. Více je orientována 
technicky. Práce je velmi dobré úrovni. V praktické části, bych ale očekával větší míru porovnání 
různých systémů PZTS se střední a nízkou cenouvou hladinou na trhu, například Jablotron versus 
Paradox apod. . O něco více by asi bylo dobré formulovat závěry dílčích kapitol.  Práce celkově 
hodnotím známkou výborně. K práci mám 2 otázky 



 

 
Otázka 1: Jsou v současné době využívány některou střední nebo základní školou sloužky 
pracovníků ostrahy? Nebo jsou SŠ školy zabezpečena výlučně technickými . Můžete uvést nějaké 
statistiky za Zlínský kraj. 
 
Otázka 2: Pro vámi zvolený systém PZTS od Jablotronu není jasné, zda je v ceně i GSM 
komunikační modul? 
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