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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Targošová Jméno: Monika Osobní číslo: 474917
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza vlivů teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15

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)*

25

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Ve své práci uvádíte, že existuje kurz "Létání beze strachu" - proč tato skutečnost nebyla zapracována do vašeho
výzkumu jako jedna z výzkumných otázek. Uveďte váš osobní názor na jeho přínos možnosti na jeho zpřístupnění
široké veřejnosti

2.  Na základě vašeho rozboru a diskuze cíle práce,  uveďte vlastní  podrobnější  zhodnocení  včetně námětů na
zkvalitnění bezpečnostních opatření na letišti V. Havla v Praze

3. 
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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

Co se týče tématu práce, je nesporně zajímavý a přínosný, vzhledem ke skutečnosti, že takový rozbor problematiky
terorismu v letecké dopravě ve vztahu k psychice člověka je ojedinělý.  V teoretické části  jsou velmi  stručně
rozebrány odborné základní pojmy související s druhy traumatu, rozbebrán opět velmi stručně fenomen terorismu ve
spojení s leteckou dopravou. Odborný jazyk je zřetelný, autorka je vybavena dobrou slovní zásobou. Je zde uvedeno
přiměřeně velké množství definic a teorií, nicméně chybí autorčino jejich vyhodnocení, srovnání, nalezení společných
prvků či  rozdílů.  Stejně tak postrádám (mimo kapitoly pojednávající  o  fobii  z  létání)  zaměření  a zkonkrétnění
jednotlivých dopadů traumatizujících událostí na psychiku člověka právě ve vztahu k teroristikým útokům v civilní
letecké dopravě. Což je právě cílem této práce. Teoretická část se pak jeví pouze jako popis jednotlivých pojmů bez
dalších souvislostí k danému tématu. Rovněž tak postrádám výčet metod použitých v rámci teoretické části práce.
Praktická  část  je  pak  zpracována  podstatně  precizněji.  Výzkum je  proveden  kvalitně  za  použití  adekvátních
výzkumných metod. Opět však při vyhodnocení v rámci diskuze či závěru práce chybí jakékoli osobní hodnocení
autorky práce. Chybí zde jakýkoli její návrh na zkvalitnění bezpečnostních opatření. Autorka sama v úvodu práce
uvádí, že velmi často využívá letecké dopravy, avšak její osobní pohled na problematiku opět absentuje.
Práce je beze sporu velmi zajímavá a odborně přínosná, proto mrzí, že nebyla zpracována s větší invencí.
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