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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Jedná se o studii v každém ohledu značně aktuální (viz teroristické útoky v Bruselu, ale
v dávnější minulosti i jinde – některé jsou v textu ostatně uvedeny). Podzemní dráha jako
místo velké koncentrace osob je pro útočníky různého druhu nesmírně lákavým prostředím.
Text je jako celek velmi komplexní, podle mého názoru zde nechybí žádný podstatný prvek
nebo informace. Jistá omezení vyplývají z toho, že se studie snaží zůstat otevřenou úvahou
a nikoli návodnou rukovětí pro případné narušitele. Téma bylo do značné míry vyčerpáno. To
platí i pro nejnovější poznatky nebo projekty technického zabezpečení metra. Nalezneme
zde jako informace o prehistorii metra (v Praze), která osvětluje i strukturu stanic v centru
města. Ohrožení metra přitom může nastat i živelní pohromou (zatopení řady úseků).
Nechybí zde ani paleta myslitelných incidentů a souvisejících opatření, včetně vyjádření
expertů z praxe (nakolik zřejmě pouze jen zlomek oslovených autorce poskytl využitelnou
zpětnou vazbu).
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