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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Soňa Maistryszinová 
s názvem: Fanatismus v náboženství jako potenciální riziko terorismu

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15 

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)* 

30 

5. Celkový počet bodů 80 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Uměla by studentka lépe rozlišit mezi "ateismem" a statistický údaj o nepřihlášení se k žádné
náboženské identitě a srovnat situaci u nás se statistikou globální?

2. Jaké další aspekty a faktory by bolo třeba zkoumat k uspokojivějšímu zodpovězení hypotézy tři,
pokud by to nepřesahovalo kvantitativní rámec diplomové práce?

3. 

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

Velice uspokojivá spolupráce a splnění vytčených úkolů, včetně základního zodpovězení hypotéz, z
obsahového hlediska a zaměření oboru postrádám hlubší rozpracování a odborně podložit formulovaná
doporučení pro kvalitnější stabilizaci a eliminaci rizik terorismu, případně zahrnutí a kritické vyhodnocení i
dalších zdrojů kromě Koncepce integrace cizinců MV (2016), případně i zahraniční inspiraci. To je i hlavní
důvod mnou navrhovaného sníženého stupně hodnocení diplomové práce, pokud studentka
nevykompenzuje celkový výkon úrovní obhajoby.
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