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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bohuš Jméno: David Osobní číslo: 465306
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Posouzení provozní bezpečnosti a ochrany telekomunikačních vysílačů a jejich
řídících dohledových center

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

26

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

32

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak by jste hodnotil schopnost mobilních sítí, jejich vytrvalost, zabezpečení komunikace na teritoriu při rozsáhlém
a déletrvajícím výpadku dodávky elektřiny ? Z jakých příčin nejčastěji k tomuto rozsáhlému výpadku /blackout/
dochází, uveďte příklad .

2. Jsou dohledová centra, jejich vybavení, dostatečně chráněna proti kybernetickým útokům ?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Cílem Bakalářské práce bylo posouzení provozní bezpečnosti a ochrany telekomunikačních vysílačů a jejich řídících
dohledových center, zhodnocení bezpečnosti a ochrany vysílací přenosové techniky.

Bakalářská práce je zpracována v souladu s požadavky na takovýto typ práce, autor pracoval s odbornou literaturou
relevantní tématu, na práci pracoval aktivně a samostatně s využitím dostupných materiálů. Jednotlivé kapitoly na
sebe vhodně navazují, práce je srozumitelná i pro laika, použité zdroje jsou vypovídající, dokumentační materiál je
řádně očíslován, dostatečně přehledný, dobře je zpracováno vysvětlení všech použitých symbolů, zkratek, literatury.

Celkově lze konstatovat, že autor cíle naplnil, v dané problematice se dobře orientuje, při práci s různými zdroji
ukázal dobré analytické schopnosti stejně jako schopnosti vedení diskuse nad závěry práce. Ocenit je třeba práci s
literaturou, kde v práci vhodně cituje konkrétní tituly. V práci se v plné míře odrážejí i jeho profesní zkušenosti a
získané znalosti v této oblasti.
Závěr práce vhodně reflektuje stanovené cíle.

Bakalářská práce naplňuje své zadání, doporučuji práci k obhajobě s uvedným hodnocením.

Jméno a příjmení: Ing. Josef Sedlák
Organizace: externí spolupracovník ČVUT v Praze, FBMI
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


