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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Petr Knedlík 
s názvem: Útoky osamělých vlků na měkké cíle na území států Evropy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete, termín "osamělý vlk" v kontextu terorismu.

2. Definujte, termín "měkký cíl", uveďte hlavní možnosti ochrany těchto cílů.

3. Popište, hlavní body radikalizace a motivace osamělých vlků.

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

Student Petr Knedlík, předložil práci, která nese název "Útoky osamělých vlků na měkké cíle na území států
Evropy". Knedlík práci rozdělil na teoretickou a praktickou část. Teoretická část začíná obecným úvodem
do bezpečnostní situace počátku 21. století. Kvituji grafické znázornění za pomocí grafů viz. str. (10-12).
Následuje obecná pasáž o terorismu a jeho formách. Kvalitní částí práce je popis tzv. "osamělých vlků" str.
(21-23). Student správně zařadil i termín "vlčí smečka", který souží pro popis zradikalizované skupiny osob.
Kvalitní částí práce je i rozbor tzv. "měkkých cílů" str. (24-26).
V rámci praktické části práce se student zaobírá rozborem dvou útoků osamělých vlků a to útokem na
promenádě v Nice a útokem na trhy v Berlíně. Přínosem praktické části studenta je prizma pohledu, kdy
oba útoky kvantifikuje a udává konkrétní informace, které útoky vhodně srovnávají. Výslednou komparaci
považuji za velmi zdařilou.  Další cíle práce jako přehled hlavních útoků osamělých vlků a obecný přehled o
útocích na území Evropy je též kvalitně zpracován jak po textové, tak po grafické stránce. Poslední
praktickou částí je ochrana měkkých cílů na území hlavního města Praha. Knedlík stanovuje hlavní měkké
cíle na území hlavního města. Jeho postup je na úroveň Bc. práce zcela dostačující. Chválím uvedení
vlastních návrhů na ochranu těchto cílů str. (55-57).
Se svými získanými závěry se student vypořádává v rámci diskuze, která shrnuje dosavadní poznatky.
Student odevzdal kvalitní autorskou práci, která jak svým zpracováním, tak i rozsahem představuje velmi
kvalitní text. Úroveň práce podtrhuje i její složitá struktura, kdy student opustil běžný rámec swot analýz či
dotazníkového šetření, ale provedl vlastní heuristický průzkum, na jehož základě vypracoval kvalitní
komparaci vybraných teroristických útoků. Vysoce hodnotím text i přístup studenta a doporučuji tímto
práci k úspěšné obhajobě.  
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