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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)* 20 

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)* 

35 

5. Celkový počet bodů 93 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na základě výsledků analýzy rizik jste dospěl k výsledku, že jako potencionálně nebezpečné je
místo je ulice. Jednou z možností, jak chránit osoby na ulici je použití betonových zátarasů. Uveďte
jaké možnosti použití betonových zátarasů jsou v České republice, jaké máme druhy a jak jsou
vhodné pro užití ve městech, popř. při akcích s velkým počtem osob. Jsou tyto betonové zátarasy
ihned k dispozici např. ze Skladu státních hmotných rezerv? Uveďte příklady, kde byly aktivně
nasazeny v rámci České republiky.

2. Uveďte, zda je potřebné, aby se v rámci výuky na základních a středních školách zavedl předmět o
krizových situacích v kontextu na Vaše závěry DP.

3. 

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

Z obsahového hlediska je diplomová práce zpracována velmi dobrým způsobem mapující problematiku
aktivních útočníků v evropském měřítku v kontextu popisu, vyhodnocení a návrhu opatření. Obdobné dílo
není v současné době zpracováno, student velmi detailně zpracoval práci dle zadání. Z diplomové  práce je
patrno, že autor aktivně využil všech možností a zdrojů včetně zahraničních, aby naplnil cíl práce. 

V části 5 uvádí, že " kontaktoval jsem Policejní prezídium ČR s žádostí o pomoc při zpracování diplomové
práce, kde jsem se dotazoval na informační zdroje, které se věnují útoku aktivního útočníka...." Uvedené
tvrzení by mohl autor blíže rozvést, neboť v dalších částech práce se o tomto dále nezmiňuje.

Autor bezpochyby splnil cíl Diplomové práce, jedná se opěrný materiál, který může být dále využit v rámci
příprav na mimořádné události těchto typů u bezpečnostních sborů.    

Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Mučka
Organizace: Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, Ostrava, 702 00


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