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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Trojan Jméno: Jakub Osobní číslo: 474889
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Příslušník Police České republiky, oddělení doprovodu letadel jako významný subjekt
prevence a boje proti leteckému terorismu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

21

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 10

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)*

19

5. Celkový počet bodů 60

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká opatření byste navrhl na základě Vašeho výzkumu DP udělat?

2. Jaký je Váš názor na používání leteckých maršálů PČR na palubách civilních dopravních letadel v dnešní době?

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 Jakuba Trojana na téma „Příslušník Policie České republiky,  oddělení  doprovodu letadel,  jako
významný subjekt  prevence a boje proti  leteckému terorismu“ má požadovaný rozsah.  Práce obsahuje menší
množství gramatických a pravopisných chyb, stylisticky je na přijatelné úrovni.
V  teoretické části  práce autor  představil  problematiku terorismu,  jeho historii  a  poměrně obsáhle  se  zabýval
ozbrojenou ochranou v civilní letecké dopravě. Dále popsal postavení, oprávnění a úlohu leteckého maršála PČR na
palubě civilního dopravního letadla a představil jeho prostředky, metody a taktické postupy.
Výzkumná část  práce spočívá v tom, že si  autor práce vytvořil  modelové situace se třemi skupinami osob v
prostorách letiště a na palubě letadla, přičemž u jedné ze skupin si sám určil, že to bude skupina teroristů. Se dvěma
bývalými leteckými maršály pak autor udělal polostrukturované rozhovory. Po těch mimo jiné požadoval, aby v jeho
modelových situacích vybrali jako rizikovou právě tu skupinu osob, kterou si sám určil jako skupinu teroristů.
Hodnota hodnocené diplomové práce spočívá zejména v částech, kde se autor zabýval představením problematiky
terorismu, ochrany v civilním letectví a představením oprávnění, úloh, prostředků a postupů leteckých maršálů.
Výzkumná část  přílišnou hodnotu nemá. Autor  si  zvolil  obtížné téma, neboť civilní  letecká ochrana je  citlivou
problematikou, ke které se velmi těžko shání podklady. To dokazuje i to, že rozhovory se mu podařilo udělat s
leteckými maršály, kdy jeden ve službě skončil v roce 2012 a druhý dokonce před rokem 1989. Postřehy takových
osob nemohou být aktuální. Práci doporučuji k obhajobě, je však na autorovi, aby si svůj výzkum obhájil a vysvětlil
smysl svých modelových situací.

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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