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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek se zabývá velmi aktuálním tématem měkkých cílů (míst velké koncentrace osob)
v aplikaci na podmínky Jihočeského kraje. Autorka k tématu přistupuje velmi zodpovědně,
a to jak v popisnější teoretické části, tak v části praktické, kde ve vztahu k zájmové lokalitě
vytipovává měkké cíle a detailně mapuje bezpečnostní opatření přijímaná na ochranu tří
typově rozdílných měkkých cílů. Za použití metody SWOT analýzy mapuje jejich silné, slabé
stránky, příležitosti a hrozby, a na základě výsledků této analýzy se vyrovnává s hypotézami
stanovenými v úvodu a formuluje doporučení ke zvýšení ochrany těchto měkkých cílů.
V rámci studie nebyl opomenut praktický žádný aspekt zvolené problematiky. Informace jsou
prezentovány přehlednou a v rámci možností čtivou formou. Autorka navazuje na dosavadní
výstupy k problematice a ústrojně je integruje a vytváří vlastní přidanou hodnotu, nejenom
ve vztahu k situaci v rámci Jihočeského kraje. Studie je komplexní, prakticky využitelná, svým
způsobem vzorová (ve vztahu k situaci v dalších krajích).
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