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1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 A 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 B 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 A 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 A 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 B 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 B (1,35) 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem „Komplexní zabezpečení objektu z hlediska 

ochrany a obrany“. Práce je zpracována na 61 stranách včetně úvodu a závěru a je členěna do 

celkem 6 kapitol. 

Autor práci dobře strukturoval a také dobře použil formát pro psaní práce. V teoretické části se 

věnoval problematice zabezpečovacích systémů a popsal dílčí závěr teoretické části. Co bych 

vytknul, tak je práce s literaturou. Autor v práci uvádí: „Prvky sloužící k tvorbě 

zabezpečovacích a ochranných systémů objektů využívají nejnovější „know-how“ v oboru a 

neustále se vyvíjejí, protože ani osoby na druhé straně barikády neustávají ve svých snahách o 

nalezení různých způsobů jak dané zabezpečovací systémy, pokud možno nepozorovaně, 

překonat a dostat se tak k předmětům či informacích v nich ukrytých. Spolu s technologiemi se 

vyvíjejí i používané materiály a operační postupy bezpečnostních služeb.” Pokud se tyto 

systémy opravdu v takové míře vyvíjejí, proč tedy autor nevyužil novější literatury a využívá 

pro psaní teoretických podkladů literaturu i z roku 2004? V tomto případě nemohou být tedy v 

práci zmíněny nejnovější zabezpečovací systémy ale pouze již zastaralé systémy. Taktéž 

postrádám práci s cizojazyčnou literaturou.  

V praktické části se autor zaměřil na objekt, na který navrhuje zabezpečovací opatření. 

V návrhových opatřeních není uvedena finanční stránka tohoto projektu, a tak se jedná pouze 

o obecné navržení. 

Práci navrhuji k obhajobě a uděluji výslednou známku B.  
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Otázky k obhajobě: 

1. V práci není obsažena finanční stránka projektu, dokázal byste vykalkulovat, jaká 

částka by musela být vynaložena pro vámi navrhované zabezpečení objektu? 

 

 

V Uherském Hradišti dne 25.05.2021  Podpis: 

 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


