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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martin Šmirous 
s názvem: Analýza ohrožení České republiky terorismem

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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) 

28 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká opatření považujete za nejdůležitější pro prevenci teroristických útoků na území ČR?

2. Proč podle Vás dosud nedošlo k teroristickému útoku na území ČR?

3. Jaká opatření dělá proti terorismu PČR?

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

Hodnocená práce Martina Šmirouse s názvem „Analýza ohrožení České republiky terorismem“ splňuje
požadavky kladené na bakalářskou práci. Pravopis a stylistika jsou na přijatelné úrovni. 

Jak napovídá název práce, za svůj cíl si autor stanovil zanalyzovat riziko vzniku teroristického útoku na
území České republiky. 

V teoretické části práce autor nejprve popisuje legislativu související s problematikou terorismu a
představuje členění terorismu podle jeho typů a cílů. Podle nedávných útoků v EU, mezinárodních vztahů
České republiky a současné politické situace ve světě vyhodnotil, které teroristické organizace by mohly
ohrozit Českou republiku. Ty stručně popsal.  Závěr teoretické části práce autor věnoval bezpečnostním
opatřením Policie České republiky proti terorismu.

V praktické části práce pak na základě získaných poznatků z teoretické části a také z podkladů z Auditu
národní bezpečnosti vlády ČR z roku 2016 vytvořil SWOT analýzu. SWOT analýza je přehledná a jednotlivé
body jsou v ní zařazeny logicky.

Na základě SWOT analýzy autor doporučuje k přijetí několik opatření na snížení nebezpečí teroristického
útoku. Ta spočívají například v podpoře bezpečnostních složek majících za cíl včasné odhalování nebezpečí
terorismu, dostatečném sledování rizikových skupin obyvatel a trvalé snaze předcházet jejich radikalizaci,
zachování připravenosti složek IZS na možnost vzniku teroristického útoku na našem území nebo v zapojení
veřejnosti do příprav na možnou mimořádnou událost se znaky terorismu.

Autor se v práci na základě získaných podkladů racionálně zamýšlí nad možným ohrožením České republiky
terorismem a navrhuje opatření, o kterých je možné uvažovat. 

Dle obhajoby navrhuji práci hodnotit známkou C nebo B.
       

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


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


