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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Bakalářská práce Filipa Reindla má rozsah 60 stran a 2 strany příloh, CD. Bez titulních stran 
a příloh má 53 stran, čímž splňuje min rozsah 72 tis znaků. Titulní list má všechny 
náležitosti, v práci je připojené zadání bakalářské práce. Práce má podepsané prohlášení 
autora o samostatnosti, citování a nevyužití práce jinde. Je uveden název práce v českém a 
v anglickém jazyce. Abstrakt práce má cca 100 slov a výčet 6 klíčových slov v českém a 
anglickém jazyce (připomínka výčet klíčových slov by měl být celými slovy a nikoliv 
zkratkami). Práce má obsah s desetinným tříděním, dále ještě seznam literatury a 
informačních zdrojů. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Bakalářská práce Filipa Reindla „Využití technických a informačních prostředků k ochraně 
majetku a osob ve školství“ vznikla na základě aktivního výběru autora. Autor Filip Reindl 
pracuje v Ústřední vojenské nemocnici Praha jako správce bezpečnostních systémů.Po 
konzultaci se mnou, s vedoucím, jsme se dohodli, že by bylo zajímavé vytvořit publikaci, 
která by dala souhrnný pohled na ochranu majetku a osob, na zabezpečovací technologie a 
technické prostředky se specializací na školní prostory.  

Práce  se zabývá problematikou, která je mimo rámec školní výuky na PedF a MFF-UK Praha 
(legislativa, speciální zabezpečovací technika aj.), proto jsem si nechal vyhotovit dodatečné 
posudky od legislativního odborníka -  Mgr. Filip Hrazdíra, právní zástupce České spořitelny 
a.s., Olbrachtova 1929/62, 104 00  Praha 4, posudek přiložen – cituji: „závěr: z právního 



pohledu považuji bakalářskou práci za zcela vyhovující“. Dalším dodatečné zhodnocení jsem 
si nechal vyhotovit od odborníka přes bezpečnostní systémy Ing. Jiřího Hájka, bezpečnostní 
ředitel ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 – cituji závěr: “po 

prostudování příslušných kapitol bakalářské práce konstatuji, že uvedené údaje jsou po 

technické stránce správné …“Oba posudky jsou přiložené k mému posudku. 

Souhrnně k práci: Úvodní kapitola se zabývá legislativou ochrany osobních údajů v obecné 
rovině a speciálně ve školství. Zde se předpokládá rešerše, kapitola důsledně cituje 
(uvozovky a písmo italica). 

Další kapitola přináší přehled bezpečnostních systémů – mechanické zábranné systémy, 
požární signalizace, kontrola vstupu, kamerové systémy. Opět se jedná o rešerši s důslednou 
citací zdrojů. 

Pátá kapitola se již vztahuje k problematice učiva probíraného na vysoké škole – přenosy 
informací, elektronika, přenosové protokoly, RS232, RS485, FRID , šifrování. 

Šestá kapitola se snaží o návrh, kde jsou uplatněny všechny zabezpečovací systémy z rešerše 
s přihlédnutí k problematice školního pracoviště. 

Odborný názor vedoucího bakalářské práce: odbornost z hlediska legislativy a 
zabezpečovací techniku jsem si nechal zhodnotit výše uvedenými 2 specialisty. Názor 
vedoucího – odbornost dobrá. Práce však působí dojmem technické dokumentace, manuálu, 
není sepsaná  „akademickým“ způsobem. Původní předpoklad o bakalářské práci byl přehled 
zabezpečovacích technologií  a z nich vzniklé zabezpečovací technické systémy. V práci je 
však primárně uplatněn  přehled techniky a fyzikální principy, technologie jsou jen jako 
doplnění informace. 

I přes výše uvedenou výtku práce splňuje zadání bakalářské práce. Práce dává 
koncentrovaný přehled zabezpečovací problematiky na školách jak z hlediska právního, tak i 
technického. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Bakalářská práce řeší aktuální problematiku bezpečnosti a ochrany na školách. Celá práce 
má převážně rešeršní charakter. Původní výsledky práce neobsahuje, možná jako původní 
výsledek by mohla být pojata celá bakalářská práce uceleně shrnující legislativu i techniku 
ohledně zabezpečení aj. a mohla by být základní, úvodní, přehledovou „příručkou“ při 
navrhování zabezpečení na školách. 
 
IV. Zpracování 

Práce je sepsána systematicky, logicky, srozumitelně. Jazykové zpracování, grafická úprava 
je na velmi dobré úrovni. Správně jsou používány citace textu i obrázků. Obrázky jsou 
vesměs citované. Drobné tiskové chyby (chybějící a nadbytečné čárky, tečky – str. 9, 14, 17, 
překlepy str. 28, 37, 49) nejsou významné.  
Přiložené CD není popsáno, nemá popisek. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Práce, ač působí dojmem servisní, technické dokumentace, je dobrou rešerší problematiky 
ochrany majetku a osob ve školách. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 



1. V rámci obhajoby prosím doplnit problematiku hlásičů požáru o hlásiče 
s radionuklidy.  

2. Používá se u bezdrátových systémů BlueTooth, X-Bee? 
3. Problematika mechanických zábranných systémů není sice v práci probírána, ale 

přeci jenom jsou pasivní, pracují bez elektřiny aj. a jsou vždy poslední překážkou 
ochrany majetku. Prosím o několik málo informací ohledně kombinace 
elektronických a mechanických zábranných systémů.   

 
 
VII. Celková úroveň práce:  

Jak již bylo výše popsáno práce má celkově velmi dobrou úroveň. Jejím přínosem je ucelený 
rešeršní pohled na problematiku ochrany  majetku a osob ve školách. Je sepsána spíše 
technickým stylem, jako vedoucí práce jsem spíše předpokládal „akademický“ styl. 
 
 
 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou.  
 
 
 
Místo, datum a podpis:   
  
             
V Praze 24. 5. 2011       …………………………………… 
        doc. RNDr. František Lustig, CSc. 


