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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

7 

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. Z jakého důvodu, na rozdíl od jiných autorů (např. doc. Eichler), považujete na str. 20 atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha spáchaný příslušníky československé
zahraniční armády za teroristický útok?

2. Charakterizujte pojem "asymetrická válka"?

3. 

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 si vybral pro svou bakalářskou práci aktuální téma.
Práce obsahuje pár interpunkčních chyb a drobných nepřesností (např. na str. 51 u tipování tzv. měkkých
cílů autor uvádí, že Francouzská ulice se napojuje na Staroměstské náměstí, čímž měl zřejmě na mysli ulici
Pařížskou). Na str. 20 postrádám uvedení dohledatelného zdroje k "jedinému" případu odsouzené osoby za
teroristický čin v ČR, kterého se měl dopustit mladý muž zasíláním výhružných dopisů bývalému
prezidentovi ČR Václavu Klausovi. Pokud je mi známo, tak v roce 2014 byl za obdobný čin odsouzen muž,
který zasílal výhružné emaily někdejšímu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi.
Velmi pozitivně naopak hodnotím přehledné srovnání útoků v Nice a v Berlíně, také kapitolu 5.4 s
vytipováním měkkých cílů na území hl.m. Prahy a doporučeními k jejich ochraně.
Práci navrhuji hodnotit známkou B.     

Jméno a příjmení: Mgr. Matěj Tejmar
Organizace: Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné
kriminality
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