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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Dana Prchalová 
s názvem: Příčiny, záminky, strategie a metody globálního terorismu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 19 

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

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 92 

Návrh otázek k obhajobě

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

2. Dokázala byste zhodnotit a porovnat nedávné teroristické útoky v Bruselu s Vámi zkoumanými
útoky?

3. Jaká opatření jsou dle Vás použitelná v boji proti globálnímu terorismu?

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 Dany Prchalové má požadovaný rozsah a odpovídající strukturu. Stylistika je v ní na
dobré úrovni a tak se poměrně dobře čte. Gramatické chyby se v práci téměř nevyskytují.

 Za cíl práce si autorka stanovila podat čtenáři přehled o globálním terorismu se zaměřením na
problematiku bezpečnosti Evropy.

 V úvodní části práce nejprve vysvětlila pojem terorismus a představila základní charakteristiky globálního
terorismu. Následně se již zabývala příčinami, strategiemi, metodami a formami teroristických útoků.
Představila i vybrané teroristické skupiny a zabývala se i možnými ohroženími terorismem pro Českou
republiku. Citace z různých informačních zdrojů přitom za sebe složila tak, že na sebe plynule a logicky
navazují a popisují komplexně zkoumanou problematiku.

 V praktické části práce provedla autorka analýzy teroristických útoků v Madridu 2004, Londýně 2005 a
Paříži 2015. K tomu čerpala informace jak z českých, tak zejména ze zahraničních informačních zdrojů.  U
každého ze zmíněných teroristických útoků zkoumala polickou situaci v napadené zemi před útokem,
podrobně popsala průběhy útoků a zabývala se i reakcemi záchranných složek a vlád napadených zemí.
Všechny útoky pak porovnala a provedla jejich analýzy. 

 Z předložené práce je zřejmé, že autorka během jejího psaní získala povědomí o problematice globálního
terorismu a že pak dokázala racionálně hodnotit faktory, které souvisejí se zkoumanými útoky v Madridu
2004, Londýně 2005 a Paříži 2015. Práci se věnovala delší dobu, průběžně konzultovala dílčí výsledky a
sama navrhovala další postupy.

 Práci navrhuji hodnotit známkou A. 
       

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: Policie ČR


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


