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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Ochrana kritické infrastruktury - oblast letecké dopravy

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jan Ondra

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce řeší problematiku zajištění ochrany prvků kritické infrastruktury podle
novelizace krizového zákona, se všemi požadavky z něj vyplývající, a to jak na národní úrovni,
tak na úrovni nadnárodní (evropské). Následně se zaměřuje na kritické prvky infrastruktury
veřejného mezinárodního letiště a pomocí analýzy rizik vybírá nežádoucí rizika, která
konfrontuje s použitými prvky zabezpečení ve vztahu k minimalizaci (eliminaci) těchto rizik.
Rozsah práce odpovídá svému předpokládanému zaměření.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura předložené diplomové práce je řešena logicky vždy v návaznostech na řešenou
problematiku a cíl práce.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomovou práci hodnotím jako přínosnou s cílem poskytnout čtenářům relevantní informace
z oblasti zajištění bezpečnosti veřejného mezinárodního letiště před protiprávními útoky či
jinými vlivy ohrožující bezpečnost civilního letectví.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Doporučuji autorovi nastudovat aktuální legislativní požadavky ze strany Evropské unie. Např.
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 a nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 je
již neplatné, ale autor se na ustanovení obsažené v tomto usnesení odvolává.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce přináší do oblasti ochrany kritické infrastruktury nové poznatky především ve
vztahu novelizace krizového zákona a zajištění zabezpečení prvků evropské kritické
infrastruktury ve vztahu k ochraně civilního letectví.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Využití studijních pramenů vidím jako dostatečné. V případné příští (navazující) práci autorovi
doporučuji navíc nastudovat Usnesení Evropského parlamentu a nařízení Komise (ES) č.

300/2008,272/2009 a 185/2010.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Formální stránka předložené diplomové práce je na dobré úrovni, taktéž jazyková stránka je
dobrá a srozumitelná.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Praktické využití diplomové práce vidím především v provedené analýze identifikující hrozby
pro civilní letectví z oblasti ochrany kritické infrastruktury a výčet bezpečnostních opatření
k eliminaci těchto rizik.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

V případě vlastních praktických poznatků, jak hodnotíte zajištění bezpečnosti subjektů kritické
infrastruktury v České republice ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie?
Jakým způsobem navrhujete zajistit ochranu osob zdržujících se na letištích proti cíleným
útokům biologických agens? Je současná ochrana dostatečná?

1O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

výborně
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


