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Práce se zabývá problematikou terorismu ve vztahu k měkkým cílům a následným 

posouzením vybraného měkkého cíle z hlediska dopadů potenciálního útoku. Při tomto 

posouzení je aplikován numerický model evakuace osob, je porovnám evakuační proces 

parametrizovaný podle experimentálních dat, získaných z nácviku reálné evakuace, 

s evakuačním procesem parametrizovaným podle standardů pro požární bezpečnost. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je po odborné stránce zpracována na vysoké úrovni, využití numerické simulace 

evakuace osob je v problematice ochrany měkkých cílů významným přínosem při analýze 

dopadů napadení tohoto cíle, což je nedílnou součástí procesu analýzy rizik jako celku. Logika 

scénářů je sestavena správně, stejně jako je aplikována metoda analýzy rizik.  Použití chladné 

zbraně je v českých podmínkách pravděpodobnější, než žhářský útok.  V rámci praktické 

aplikace práce vidím potenciál u práce prostřednictvím vazby času evakuace na příjezd policie 

nebo zásahové jednotky, či standardizace minimálního času evakuace pro typy objektů 

klasifikované jako měkké cíle. Vazba na školení či objektivizaci bezpečnostních procesů je u 

použité metody zcela nabíledni. Student místy nedodržuje ustálená pravidla pro formální 

zpracování práce, nicméně celková úroveň je velmi dobrá. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Představte prosím i další metody analýzy rizik, např. dle některého ze standardů projektového 

řízení. Které z nich považujete za vhodné pro aplikaci v této problematice? 

Závěr: 

Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, používá optimální metody. Zaměření práce je 

velmi aktuální, věnuje se intenzivně rozšíření možností při ochraně měkkých cílů. Student 

v práci demonstroval schopnost samostatně pracovat na vysoké odborné úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě 
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