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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce je zpracována na aktuální téma. Práce s názvem „Posouzení rizik měkkých
cílů“ je zaměřena na zpracování literární rešerše problematiky bezpečnosti měkkých cílů.
Cílem práce je analýza rizik měkkého cíle -vybrané mateřské školy a zformulování
konkrétních návrhů opatření. Teoretická část práce je zpracována s nepřesnostmi z literárních
zdrojů a používáním nepřesných pojmů z legislativního prostředí. (chybní označení již
v Osnově práce). Popis problematiky měkkých cílů místy vykazuje nevyjasněnost,
nepochopení pojmu měkký cíl. S výběrem některých charakteristických prvků měkkého cíle
k analýze, taky nemohu souhlasit (ochrana běžných materiálních hodnot; zabezpečení hard
disku kamerového systému – spíše je to oblast GDPR, pravost dokumentů vzdělání personálu,
atd.) Stanovený cíl práce byl s nedostatky splněn.
Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce s nedostatky splňuje požadavky kladené na
bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.
2/2

Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. V práci uvádíte prvek kritické infrastruktury ve spojení s měkkými cíli, vysvětlete
jejich vztah, legislativní ukotvení, rozdílnost v zabezpečení.
2. V práci uvádíte „ Krizové plány vypracovávají mimo ministerstev, krajů nebo obcí i
soukromé subjekty jako jsou například mateřské školy“ Upřesněte, z jakých
legislativních aktů vycházíte při tvrzení, že mateřská škola vypracovává Krizový plán.
3. Při studii dostupných zdrojů k tematice bakalářské práce jste identifikovala existenci
české technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení?

D -uspokojivě
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V Uherském Hradišti dne 27. května 2019
…………………………………...
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