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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Plachá Jméno: Anna Osobní číslo: 423000
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza teroristických útoků se zaměřením na vícenásobné útoky v letech 2014 -
2018

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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)*

35

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište metodu CARVER.

2. Uveďte, které místa v Praze mohou být na základě Vámi zvolené metody terčem vícenásobného ter. Útoku.

3. Jaké vidíte po zpracování práce možnosti ochrany proti potencionálním ter. Útokům na měkké cíle.
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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

Studentka Anna Plachá sepsala diplomovou práci na aktuální bezpečnostní téma teroristických útoků na měkké cíle.
Specifikem předkládaného textu je zaměření na vícenásobné útoky a zcela ojedinělá zvolená metodika pro praktický
výzkum. Plachá rozdělila práci standardně na dvě části, tedy teoretickou a praktickou. Konstatuji, že teoretická
pasáž  je  přiměřeně  dlouhá  a  kvalitně  sepsaná.  Studentka  zvolila  formu  literární  rešerše  pramenů  převážně
sekundární povahy. V rámci teoretické části doplnila text řadou kvalitně zpracovaných grafů, například na straně 12,
16 a 19. Celkový rámec teoretické pasáže seznamuje čtenáře se základním pojmovým aparátem jako je měkký cíl,
legislativa týkající se měkkých cílů, mezinárodní organizace zapojené do boje proti terorismu a typy útoků. Při
posledním zmíněném bodě chválím jasný rozbor toho, co studentka na základě studia literatury považuje za tzv.
„vícenásobný“ útok, viz. Text na straně 42. Konstatuji, že teoretická část je kvalitně sepsaná a studentka v ní splnila
zadané cíle. V
V rámci praktického dílu textu se Plachá zaměřila na rozbor vícenásobných útoků pomocí hluboké analýzy databáze
ter. útoků. Studentka zvolila zcela ojedinělou výzkumnou metodu CARVER. Ta je primárně určená pro vojenské
prostředí a týká se popisu cíle z pohledu útočníka. Metodu CARVER a její zařazení považuji za zcela mimořádný
přínos práce. Specifika jejího zařazení si je vědomá i Plachá, která se jejímu rozboru a představení věnuje podrobně,
včetně poukázání na historii silné a slabé stránky tohoto analytického výzkumného nástroje. Praktická část díky
tomu představuje velmi kvalitní a rozsáhlý zdroj informací o útocích na měkké cíle. Na základě studia předložených
dat studentka zpracovala přehledné výstupy pro posouzení možných útoků v Praze. Praktickou část považuji za
velmi zdařilou a svého druhu zcela specifickou. Díky tomu představuje práce studentky Plaché kvalitní text, který
díky síle  metadat umožňuje práci  nejenom dále rozpracovávat,  ale také umožňuje využití  jejich poznatků pro
konkrétní bezpečnostní opatření. V návaznosti konstatuji, že výstupy studentky jsou ojedinělé. Doporučuji práci k
úspěšné obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Václav Adámek
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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