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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jakub Hlavata 
s názvem: Analýza aktov globálneho terorizmu v Európskej Únii

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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) 

33 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká opatření jsou dle Vás účinná v boji proti globálnímu terorismu?

2. Jak byste charakterizoval osoby teroristů, které spáchaly Vámi hodnocené útoky?

3. Jak zareagovaly dotčené země a EU na Vámi zkoumané útoky?

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 Jakuba Hlavaty má požadovaný rozsah a odpovídající strukturu. Autor pracoval s celou
řadou českých a zahraničních informačních zdrojů, které řádně dle norem ocitoval. Informace z
jednotlivých zdrojů za sebe poskládal tak, že vznikla práce, která je logicky seřazená a dobře se čte. Jeho
gramatické a stylistické schopnosti jsou na dobré úrovni.

   Za cíl práce si autor stanovil představit základní pojmy související s terorismem, ve zkratce představit
historii terorismu, popsat vybrané teroristické skupiny a detailněji pak zanalyzovat tři nejaktuálnější akty
globálního terorismu v Evropské unii. Stanovené cíle autor splnil.

   Zmíněnými analyzovanými akty globálního terorismu byly teroristické útoky v Nice 2016, Berlíně 2016 a
Londýně 2017. Autor ke každému z útoků nejprve představil historické zkušenosti dotčených zemí s
terorismem, detailně popsal průběh zkoumaných útoků, zabýval se reakcí bezpečnostních sborů a vlád,
stejně tak jako profily samotných útočníků.

   Kromě přehledného srovnání a vyhodnocení zkoumaných útoků autor zanalyzoval i současnou ohroženost
terorismem většiny evropských zemí. Na základě sebraných informací pak racionálně předkládá možnosti
prevence útoků globálního terorismu v Evropské unii.

   Autor pracoval samostatně, sám navrhoval postupy a průběžně zasílal práci vedoucímu ke kontrole.

   V případě řádného obhájení práce navrhuji hodnotit známkou A.
       

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


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


