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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Březinová Jméno: Lívia Osobní číslo: 503684
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Radikalizace a terorismus v současné Francii

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

9

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

39

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká jsou specifika teroristických aktivit v současné Francii a co tuto situaci ovlivňuje?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Autorka zpracovala  zajímavou práci  na aktuální  téma,  které  představuje  závažný bezpečnostní  a  společenský
problém. Práce je logicky členěna do kapitol a subkapitol, text je přehledný. Poměr teoretická a praktické části je
přiměřený. Autorka vhodným způsobem charakterizovala současnou situaci, fakta ilustruje názorně na konkrétních
kazuistikách. Pracovala s vhodným počtem literárních zdrojů a digitálních pramenů cizojazyčných i tuzemských.
Autorka prokázala nadstandardní orientaci v problematice, text doprovází vlastními komentáři a při tvorbě využila
svých profesních zkušenosti. Jazykově a stylisticky je práce je dobré úrovni, byť se v textu občas vyskytnou drobná
pochybení.  Práce je celkově čtivá,  poutavá a srozumitelná i  pro nezasvěceného scénáře.  Autorka postupovala
samostatně a iniciativně, prokázala schopnost kritického myšlení a práce s daty. Celkově je tedy možné práci
doporučit k ústní obhajobě.

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


