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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Lucie Zubinová 
s názvem: Evropská radikalizace po roce 2011

Hodnocení diplomové 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 diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

10 

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

36 

5. Celkový počet bodů 94 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte, termín měkký cíl, osvětlete v jakém jsou vztahu s termínem "osamělý vlk".

2. Proveďte, komparaci útoků na promenádě v Nice 2016 a Berlíně 2017.

3. Popište, možnosti ochrany význačných měkkých cílů na území Středočeského kraje.

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studenka Zubinová předložila práci s názvem "Evropská radikalizace pro roce 2011". Práce je klasicky
členěná na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části studentka definuje termíny spojené s
aktuální soustavou trendů v rámci terorismu. Kvalitní je rozbor tzv. "osamělých vlků" a obecných
psychologických postojů těchto teroristů. Kvituji, že Zubinová zařadila pasáž čistě teoretickou o důvodech
vedoucí k radikalizaci v současné evropské společnosti. I díky hlubším přesahům je práce Zubinové
kvalitním textem, které vykazuje mnohé rysy politologické syntézy s historickým přesahem. Kladně
hodnotím využívání cizojazyčné literatury. Další části práce podporují výstavbu teoretické části. Zubinová
představuje hlavní útoky v Evropě po roce 2011 a zasazuje je do rámce práce.
Specifickou částí je pak praktická část, zde se studentka zaměřila na vypracování přehledu měkkých cílů na
území ČR. Svou výzkum opřela o spolupráci s GŘHZS. Na základě přístupů do kvantifikačních dat, pak
sestavila ucelený přehled měkkých cílů na území ČR. Práce představuje kvalitní výzkumný počin, který
zejména díky kvantifikační složce v praktické části přestavuje konkrétní vývody výzkumu. Cíle, které
studentka stanovila práce naplnila. Výzkum Zubinové, je možné dále využít na úseku ochrany měkkých cílů
a ochrany obyvatelstva. Doporučuji práci k úspěšné obhajobě.   

Jméno a příjmení: PhDr. Václav Adámek
Organizace: Klasické gymnázium Modřany
Kontaktní adresa: Rakovského 3136/II, 143 00 Praha
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