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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Friedrich Jméno: Roman Osobní číslo: 484169
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Útoky aktivních střelců v zahraničí a bezpečnostní kontexty pro Českou republiku

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)* 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)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. domníváte se , že současné právní úpravy a vymezení možností pro ochranu měkkých cílů v České republice a
zejména činnosti v oblasti prevence jsou dostatečné ?

2. jaký je váš názor na možnosti resp. potřebu využívání moderních sofistikovaných technologických prostředků jako
jsou kamery face recognition, případně další technologie umožňující podrobnější detekci daného prostředí ?

3.  jak  hodláte  využít  nabyté  zkušenosti  ze  studia  a  zejména  zvolené  téma diplomové  práce  pro  zlepšování
bezpečnostních podmínek v České republice.
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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

ad1) cíle a vhodnost struktury diplomové práce uchazeč splnil beze zbytku, práce je přehledná a vyvážená

ad2) zpracovatel potvrdil své výborné teoretické znalosti a schopnosti orientovat se a využívat dostupnou literaturu
a zdroje

ad3) práce je velmi dobře formálně zpracována, jednotlivá témata jsou logicky řazena a doplňována přehlednými
grafickými údaji. Rovněž nechybí vhodně uváděné citace , které velmi srozumitelně doplňují vlastní téma práce.

ad4) oceňuji  způsob i  odvahu pojetí  tématu,  který by se mnohým mohl  zdát příliš  teoretický a v praxi  málo
využitelným nástrojem v  boji  proti  terorismu,  resp.  ochraně měkkých cílů.  Myslím,  že  opak je  pravdou a  na
příkladech , které byly v této diplomové práci použity pro zpracování následných analýz, je zřejmé , že tato cesta
může být velmi zajímavým podpůrným nástrojem při komplexním pojetí ochrany měkkých cílů a to ať z dílčího
pohledu-  aktivní  střelec,  nebo i  jiných  bezpečnostních  incidentů.  Je  ale  zřejmé,  že  to  závisí  jak  od  množství
relevantních údajů , tak i od ochoty zpracovatelů základních koncepcí ochrany měkkých cílů akceptovat i tento
způsob řešení.

Jméno a příjmení: Ing. Václav Jahodář
Organizace: Komora podniků komerční bezpečnosti
Kontaktní adresa: Vrážská 1562 153 00 Praha 5 - Radotín
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