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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fojtíková Jméno: Eva Osobní číslo: 478179
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

20

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 12

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)*

38

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakou možnost využití letadla jako létajícího objektu pro teroristické účely považujete za nejrelevantnější?

2. Jakým způsobem je chráněn český vzdušný prostor v případě zneužití letounu pro protiprávní jednání?

3. Považujete zajištění bezpečnosti jaderných elektráren na našem území za adekvátní?
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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  Bc.  Eva  Fojtíková  předložila  práci,  která  zpracovává  téma  možnosti  zneužití  letounu  jako  létající
teroristické zbraně.  Téma je  adekvátní.  V minulosti  již  došlo několikrát  k  incidentu,  kdy bylo letadlo zneužito
teroristy. Patrně nejznámější jsou únosy strojů 11. září 2001. Druhou možností není únos stroje teroristy, ale únos ze
strany posádky. Naposledy stroj German wings, který havaroval v masivu Alp. Práce je standardně členěná na
teoretickou a praktickou část. Teoretická část je značně rozsáhlá a Fojtíková v ní zpracovala řadu dílčích témat, které
ovšem souvisí s leteckou dopravou a terorismem. Její exkurs do historie je přiměřený,nepůsobí rušivě, ale naopak
usazuje text do určitého rámce. Obdobně kvituji rozbor mezistátních smluv, které se týkají mezinárodní letecké
dopravy.  Praktická  část  je  založena  na  modelaci  pomocí  systému  TerEx  a  ALOHA.  Přestože  praktická  část
představuje obsahem menší část práce její  založení na aktivní modelaci je jako výzkumný prvek samo o sobě
podnětné. Kvituji toto zařazení badatelské práce. Praktická část, tak vhodně doplňuje teoretickou pasáž do logického
celku. Celou práci Fojtíkova doplňuje řadou tabulek, grafů a obrázků. Všechny mají náležitou úroveň a jsou řádně
citovány. Výsledné informace jsou logicky rozpracovány v diskusi. Praktická část splnila své zadání. Dílčí výtkou je
její menší rozsah oproti teoretické části. Zde se nabízelo získané poznatky více rozvést. Přesto se nejedná o limit
práce. Výsledná diskuse je adekvátní, studentka Fojtíková v ní prokázala znalost tématu a schopnost ukotvit získané
poznatky. Práce obsahuje i konkrétní výstupy, které lze aplikovat na zabezpečení prvků kritické infrastruktury ČR.
Konstatuji, že se jedná o autorskou práci a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Václav Adámek
Organizace: Klasické gymnázium Modřany
Kontaktní adresa: Rakovského 3136/II, 143 00 Praha


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


