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Bezpečnostní opatření při masovém shromáždění lidí

Hodnocení práce:
Předložená diplomová práce řeší středně obtížnou až obtížnou problematiku. Téma je v dnešní době
velmi aktuální. Teoretická část má čtyři kapitoly a ucelenou formou je v ní zpracována oblast
bezpečnosti velkých shromáždění lidí včetně potřebné legislativy. Přínosem této části je i historické
shrnutí bezpečnostních incidentů z předchozích ročníků. Praktická část je rozdělena na šest kapitol.
Tato část je hlavním přínosem práce, jsou v ní rozebrány možné hrozby i bezpečnostní opatření pro
konkrétní prostor a pořádanou akci. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni s minimálním
počtem drobných jazykových chyb. Na straně 43 je uveden obrázek č.4, který by mohl být opatřen
popisem, jakou četnost různé barvy znamenají. Rovněž obrázek č.7 na straně 52 by měl mít popis,
co znamenají písmena P, O, Š, T a L. Drobné chyby jsou v textu tabulek č.2, 4 a 14. Ne zcela lze
souhlasit s posledním odstavcem na straně 89. V dnešní době je možný útok náboženského fanatika.
Na straně 91 je rozebírán útok pomocí dodávky - situace by se zhoršila v případě, že by se jednalo o
ukradenou sanitku, a proto by měla být v této oblasti zpřísněná kontrola. Celkově má práce 104
stran a 16 příloh, je velmi dobře zpracovaná a splňuje požadavky na diplomové práce. Autor splnil
všechny úkoly zadání.
U obhajoby by měl autor odpovědět na otázku: Kdo a jakým způsobem by měl řešit bezpečnost
proti možnosti teroristického útoku ze vzduchu s využitím bezpilotního letadla nebo dronu.

Celkové hodnocení práce:
Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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