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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Marie Kotálová 
s názvem: Islámský terorismus jako bezpečnostní hrozba

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

10 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

5 

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

25 

5. Celkový počet bodů 55 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište organizaci Boko Haram.

2. Porovnejte organizaci IS a Al-Kajdá.

3. Uveďte, jak reagovala vláda ČR na teroristické útoky v Paříži a Bruselu.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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 komentář  

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



Komentář

Studentka Marie Kotálová zpracovala ve své bakalářské práci aktuální téma islámského terorismu. Práce se
snaží přinést ucelený pohled na islámský terorismus jako fenomén současné bezpečnostní politiky. Práce je
standardně členěná na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny některé  druhy
terorismu, následuje popis vybraných organizací islámského terorismu. Praktická část je tvořena komparací
útoků v Bruselu a Paříži.
Bakalářská práce obsahuje vysoké množství chyb textového charakteru. Velmi časté je používání
žurnalistické formy psaní tzv. "historického prézentu", který je pro tento typ práce nevhodný. Popis
vybraných organizací je vágní a rozsahově nedostatečný. V rámci textu je evidentní zmatené používání
některý pojmů, například nepochopení pojmu Tálibán a Paštůn. Práce si stanovuje cíle, které naplňuje jen z
části. Mimo jiné nedostatečně popisuje vybrané organizace islámského terorismu. Nenavrhuje opatření pro
budoucí eliminaci útoků tohoto typu. V práci nejsou jednoznačně stanoveny hypotézy. Přes výše zmíněné
nedostatky vážného charakteru je práce obsahově poměrně rozsáhlá. Nejkvalitnější částí je pak popis
samotných útoků v Bruselu a Paříži a jejich komparace. Z výše popsaných důvodů doporučuji práci k
úspěšné obhajobě. Navrhuji známku E.    
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