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

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16

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)*

31

5. Celkový počet bodů 82

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak je připravená krizová pomoc pro přeživší oběti a příbuzné na Letišti Václava Havla?

2. 

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

Diplomová  práce  představuje  aktuální  dílo,  které  svým  zaměřením,  odbornou  úrovní  a  vhodnou  strukturací
jednotlivých kapitol a podkapitol splňuje kritéria pro psaní diplomových prací.
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě.
Aktuálnost tématu je podtržena zejména skutečností, že v poslední době se letecká osobní doprava a turistické
destinace stávají terčem útoků jednotlivých teroristických skupin a dopady jejich činů částečně paralyzují civilní
obyvatelstvo  a  přinášejí  značné  ekonomické  důsledky  jednak  na  osobní  leteckou  dopravu,  ale  rovněž  i  na
ekonomickou situaci v turistických destinacích.
Autorka při vypracovávání diplomové práce vycházela z relevantních tuzemských i zahraničních zdrojů. Ocenit lze
zejména  přehlednost  a  adekvátní  využívání  literárních  zdrojů.  To  se  projevuje  zejména  v  kapitolách  vrámci
teoretické části práce, které jsou logicky vystavěny na citacích domácích i zahraničních autorů.
Struktura  práce  je  přehledná  –  nejdříve  je  vymezena  letecká  doprava,  psychika  cestujícího  a  terorismus  z
politologického a mezinárodního hlediska a následně jsou tyto pohledy srovnávány na zužujícím tématu – terorismuv
letecké dopravě. Práce budí zájem – je aktuální, interdisciplinární, usiluje nejen o deskripci, ale i navržení propojení
dvou oborů. Interpretace výsledků jednotlivých analýz je na standardní úrovni. Diskuse a závěr práce odpovídá na
problematiku vymezenou v úvodu, autorka shrnuje získané poznatky a uvádí konkrétní výsledky analýzy a následně
provádí komparaci dosažených výsledků s výsledky tuzemských a zahraničních autorů. Závěrem lze konstatovat, že
předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 82 body, což odpovídá hodnocení B.

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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