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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Koutecký Jméno: Jan Osobní číslo: 484177
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení

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 v souvislosti s dopady koronavirové epidemie může dojít ke zvýšení počtu incidentů aktivního
střelce a to jak ve světě a v České republice.

2. pokud ano, jaká, zejména preventivní, opatření byste navrhoval ?

3. jakými způsoby nebo prostředky byste zlepšoval vzájemnou spolupráci mezi všemi subjekty , které se podílejí na
řešení prevence incidentu nebo i vlastní mimořádné události , tedy i se soukromými bezpečnostními agenturami
nebo odbornými poradci.
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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

zpracovatel je v dané problematice dobře orientovaný, jsou zřejmé i osobní zkušenosti.
Velmi srozumitelně v úvodní části na konkrétních příkladech popisuje jev samotný , zabývá se možnými skupinami
pachatelů,
používanými zbraněmi a důsledky jejich užití.
Pro pochopení struktury a činnosti bezpečnostních složek je uveden jejich popis, společně s ostatními složkami IZS.
Velmi pečlivě se zabývá popisem prostředí v Karlovarském kraji a to jak z pohledu zdravotnického zařízení , tak i
složek IZS, zejména Policie ČR v Karlových varech.
Pro  své  závěry  správně  použil  dostupné  informace,  které  získal  z  rozhovorů  resp.  konzultací  jak  z  prostředí
nemocnice tak i Policie ČR v Karlových varech.
Následnou analýzou SWOT velmi precizně definoval jednotlivé fáze pro hodnocení prostředí.
Je zřejmé, že i tímto způsobem byl schopen poměrně přesně identifikovat současné možnosti při prevenci nebo
zvládání mimořádné situace- aktivního střelce.
Pokud se touto problematikou hodlá zpracovatel zabývat i v budoucnu, domnívám se , že jeho angažování ať u
Policie ČR nebo jiných složek , budu nesporným přínosem, vzhledem k tomu, že je schopen si vytvořit komplexní
pohled na problematiku, což mu umožní přijímat efektivní způsoby řešení.

Jméno a příjmení: Ing. Václav Jahodář
Organizace: Komora podniků komerční bezpečnosti
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