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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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

7 

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

35 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou podle Vašeho názoru možnosti obrany měkkých cílů? Jaké jsou v této oblasti zkušenosti
ve světě?

2. V práci zmiňujete tzv. kritickou infrastrukturu. Jaká je vazba kritické infrastruktury na obranu
státu?

3. Zamyslete se nad účinností různých forem teroristického útoku infrastrukturu státu.

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

Práce je velmi dobře a uceleně zpracovaná na poměrně vysoké úrovni, reaguje na všechny body zadání. Pro
případné další studium bych autorovi doporučil se soustředit na některé z témat ve větší míře detailu.

Po věcné stránce nemám k práci žádné vážné připomínky.
Po formální stránce by práci pomohla závěrečná korektura, kapitolu Cíle by bylo vhodné umístit na začátek
práce.       

Jméno a příjmení: doc. Ing. Zdenek Müller, Ph.D.
Organizace:


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


