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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

• Předložená práce má 45 stran, 1 přílohu (výkres), resp. 61 stran včetně zadání a všech 
dalších náležitostí. CD s kopií práce není nijak označeno ani popsáno. Z hlediska 
rozsahu i z hlediska počtu a rozsahu příloh je práce průměrná a již v abstraktu se 
vyskytují vynechaná slova.  

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

• Cíl práce zpřehlednit problematiku bezpečnostních systémů odpovídajícím 
pracovníkům ve školství  (ZŠ, SŠ i VŠ) je formulován v kapitole 1 – úvod. 

• V dalších částech práce  autor popisuje problematiku legislativy, EPS, EZS, ACS, CCTV 
a příslušných komunikačních rozhraní tak, aby byla srozumitelná i neinformovanému 
čtenáři. 

• Z hlediska odbornosti autor prokázal dobrou znalost problematiky a schopnost 
odborného vyjadřování . 

 

III. Výsledky a přínos práce    

• Vzhledem k situaci ve školství, legislativě a společnosti lze téma práce považovat 
za aktuální a přínosné, bohužel se však autor až příliš zaměřil na pouhý popis 
standardů, nicméně lze konstatovat, že zadání práce po formální stránce splnil.  

• Právní rozbor problematiky nelze pravděpodobně již v blízké budoucnosti považovat 
za aktuální a osobně doporučuji v případě nejasností sledovat www stránky úřadu 
pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), ale pro základní orientaci v problematice 
postačuje. 



• Větším přínosem než pouhý „katalogový“  popis standardů  a autorem navržené řešení 
bezpečnostního systému  by pro školskou praxi bylo navázání přístupových systémů 
(nebo alespoň nástin řešení) na chod instituce ( např. výdej a objednávání  obědů, 
docházka žáků, možnost online kontroly docházky dítěte rodiči) 

• Celkově je práce původní, nicméně obdobné formulace a doporučení lze nalézt 
v katalozích firem zabývajících se problematikou bezpečnostních systémů, což je ale 
asi pochopitelné. 

• Doporučená rozšíření by autor eventuelně mohl realizovat v diplomové práci 
 
IV. Zpracování 

• Práce je členěna logicky a  jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledně a 
srozumitelně. Autor při jejím zpracování prokázal dobrou znalost problematiky. 

• Práce s informačními zdroji a literaturou je vzhledem tematickému zaměření 
a praktické orientaci práce odpovídající s důrazem na  online informační zdroje.  

• Z hlediska stylistického a jazykového zpracování bych autorovi doporučil méně osobní 
formulace a lepší kontrolu. V práci se vyskytují vynechaná slova (např. v abstraktu) 
a překlepy. 

• Grafická a formální úroveň práce je relativně dobrá, ale občas se vyskytují 
typografické chyby.  

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky  oponenta: 

� Návaznost problematiky bezpečnostních systémů na chod školy a její informační 
systémy doporučuji řešit v diplomové práci. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 
VII. Celková úroveň práce:  

� Celkově lze konstatovat, že práce je do značné míry pouze popisná až 
„encyklopedická“, nicméně cíl – zběžně seznámit čtenáře se základy problematiky 
bezpečnostních systémů splňuje.  

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 
 
 
V Praze 22.5.2011      …………………………………… 

       PhDr. Martin Stejskal 
                

 

 


