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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Třasák Jméno: Pavel Osobní číslo: 356036
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Modernizace systému centralizované ochrany Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18

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

10

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak jsou řešeny podobné systémy centralizované ochrany v zahraničí?

2. Proč považujete v dnešní době při dnešních technologiích za silnou stránku 80% pokrytí kraje u modernizovaného
systému? Nemělo by se spíše cílit na 90-95%, aby to byla silná stránka?

3. Kdy odhadujete, že bude SCO aktivně využíván i v oblasti zajištění osob, tj. ne pouze v režimu ochrany objektů
před napadením? Co bude největší problém při nasazení? Technologie, personální zajištění, legislativa?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ 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

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

V. KOMENTÁŘ

Diplomant  se  ve  své  práci  zabýval  modernizací  systému  centralizované  ochrany  Krajského  ředitelství  Policie
Středočeského kraje, na jejíž realizaci se sám významně podílel.
Z hlediska splnění cíle a vhodnosti struktury obsahu diplomové práce nemám žádné připomínky, cíl byl splněn
bezezbytku, proto tuto položku hodnotím 30-ti body.
Práce je na velice dobré teoretické úrovni, je zde podrobně popsána historie, ze které se vychází, legislativní rámec i
jaké požadavky a proč by měl moderní systém centralizované ochrany splňovat. V práci mi chybí podrobnější
srovnání se situací v zahraničí, je však zřejmé, že se vždy nejedná o veřejně dostupné informace. Využitá literatura
je aktuální a relevantní. Tuto část hodnotím 18-ti body.
Z hlediska formálních náležitostí, úpravě obsahu diplomové práce nemám žádné připomínky, práce je přehledná, je
zde použita řada obrázků, grafů i map, které dobře doplňují psaný text. Hodnotím 10-ti body.
Rozsah realizačních prací je obdivuhodný a velice oceňuji  i  způsob, kterým diplomant zcela otevřeně popisuje
situace, kde se nedařil plnit původní plán a proč se nedařil plnit. V rámci praktické části práce mj. diplomant provedl
podrobnou analýzu systému centralizované ochrany před modernizací a po modernizaci a pomocí SWOT analýzy
starý a modernizovaný systém metodologicky správně porovnal. Váhy a hodnocení jednotlivých položek jsou vždy do
jisté míry individuálním pohledem hodnotitele, diplomant se zde snažil zachovat maximální objektivitu. Závěry práce
vychází z dosažených zjištění, průběhu činností a výsledků a lze je přijmout jako dostatečně podložené. Tuto část
hodnotím 38-mi body.
Celkově práci hodnotím jako mimořádně kvalitní stupněm A (výborně).
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