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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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

8 

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

33 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká opatření jsou dle Vás použitelná v boji proti tzv. islámskému terorismu?

2. Jakým způsobem zareagovala EU, a konkrétně i Česká republika, na teroristické útoky z listopadu
2015 ve Francii?

3. Jak byste popsala osoby teroristů, které spáchaly Vámi hodnocené útoky (prostředí z kterých
pocházely, jejich motivy, vzdělání, osobnostní rysy,...)?

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

 Bakalářská práce Marie Kotálové má požadovaný rozsah a odpovídající strukturu. Je bez gramatických
chyb a bez vážnějších nedostatků ve stylistice.

 Za cíl práce si autorka stanovila podat čtenáři ucelený pohled na tzv. islámský terorismus a na vybraných
teroristických útocích provést analýzy.

 V úvodní části své práce vysvětlila komplikovaný termín terorismus a představila i některé jeho možné
klasifikace.  Následně se již zabývala historickým vývojem terorismu na Blízkém východě, islámským
fundamentalismem, vztahem terorismu a islámského práva a představila i některé teroristické organizace.
Využila k tomu dostatečné množství informačních zdrojů, které dle pravidel ocitovala. Jednotlivé kapitoly
jsou v práci účelně zařazené a za sebou logicky seřazené.

 V praktické části provedla autorka analýzy teroristických útoků v Paříži 2015 a v Bruselu 2016. Nejprve
představila historii terorismu na území Francie a Belgie. Poté detailně popsala průběh a způsob provedení
jednotlivých zkoumaných útoků, věnovala se ale i samotným osobám teroristů, jejich motivům, následně i
reakcím záchranných složek a reakcím vlád napadených zemí a dalších zemí EU. Výsledky analýz
jednotlivých útoků porovnala a zamyslela se nad nimi.

 Svou práci autorka řádně průběžně s vedoucím práce konzultovala. Pracovala zcela samostatně, sama také
navrhovala obsah práce. Přínos práce je zejména přínos osobní pro autorku, která se očividně zorientovala
v problematice tzv. islámského terorismu a získala detailní informace o útocích v Paříži 2015 a Bruselu
2016. I pro čtenáře je však její práce přehledným úvodem do problematiky tzv. islámského terorismu a
přehledem zkoumaných útoků s otázkami k zamyšlení.  

 Práci navrhuji hodnotit známkou B.
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