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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Jan Sahula 
s názvem: Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

8 

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

38 

5. Celkový počet bodů 94 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište, které měkké cíle považujete ve městě Beroun za nejhůře zabezpečené.

2. Uveďte, příklady z poslední doby, kdy došlo k útoku na měkký cíl mimo hlavní město.

3. Vysvětlete, proč považujete útok teroristy proti měkkému cíli mimo hlavní aglomerace za
relevantní hrozbu.

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 komentář  

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



Komentář

Student Jan Sahula předložil práci, která se věnuje na úctyhodném rozsahu 124 stran problematice
teroristického útoku na měkký cíl a možným opatřením, které lze přijmout proti spáchání takového útoku.
Sahula popisuje téma zcela aktuální. Práce je standardně členěna na teoretickou a praktickou část. Platí, že
obě části práce mají značný rozsah, který není na škodu a nikterak nenarušuje konzistentnost textu a
výsledek práce. V teoretické části Sahula popisuje obecné pojmy z oboru studia terorismu a vysvětluje
základní členění terorismu. Následuje rozbor profilace teroristy a teroristické organizace. Navazující část
pojednává o cílech ter. útoků a chápání obětí pohledem mezinárodních institucí. Samostatnou částí je pak
rozbor útoků dle typů zvolených zbraňových systémů. Důležitou částí je popis dopadů teroristických útoků
a kriteriální popis cílů. Sahula všech cílů stanovených v zadání pro svou teoretickou část dosáhl.
Jednoznačně kvituji rozsah textu a kvalitní práci s odkazy, kdy závěry studenta jsou podpořeny obsáhlým
studiem převážně sekundární literatury.
Na teoretickou část, pak navazuje část praktická, která je uvozena stanovením hypotéz a popisem metodiky.
Sahula si pro svou práci stanovil 4 hypotézy, všechny mají relevantní dopad k cílům práce. Chválím aktivní
používání několika metod, které se vzájemně doplňují a Sahula je efektivně kombinuje. Hlavní plus vidím v
použití modelování v systému TerEx a detailním místním šetřením v centru města Beroun.
Základ praktické části je detailní rozbor berounské municipality. Tento postup, který spíše odpovídá
mikrohistorické studii není zcela běžný, jelikož představuje velké množství rizik při vytváření detailního
modelu všech aspektů města. Sahula jej ovšem splnil optimálně. Rozbor Berouna je v pravdě detailní a
představuje klíčový faktor pro analýzu modelových dat. Jednoznačně chválím kvalitní rozbor berounských
měkkých cílů, kdy student vytvořil vlastní přehledné tabulky. Grafické zpracování, tak doplňuje
konzistentně celou práci. Celkové shrnutí poznatků je zakomponováno do přehledné SWOT analýzy.
Student všechny získané poznatky kvalitně komparuje a v metodice a závěru je konfrontuje s názory jiných
autorů na problematiku bezpečnosti.
Sahula vytvořil práci, která je vysoce aktuální, díky zvoleným metodám a zejména jejich kvalitnímu
zpracování dokázal systematicky popsat jím vybraný městský celek. Představil jej v celé šíři a plasticky
popsal možné teroristické hrozby a navrhl optimální zabezpečení proti těmto hrozbám. Data a závěry práce
jsou uplatnitelné pro městskou samosprávu při analýze rizik a dále může inspirovat jiné městské celky k
podobně detailní práci o zabezpečení vlastního prostoru. Kaňkou na kvalitním textu a grafickém zpracování
práce je obrazově nekvalitní přílohová část. Doporučuji práci k úspěšné obhajobě.       
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