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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Ivana Kolínská, DiS. 
s názvem: Analýza přístupů států Visegrádské 4 k boji proti terorismu v letech 2001-2015
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 17 

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)* 

8 

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

31 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Čemu lze zejména přisuzovat velmi nízký zájem provádět teroristické útoky v zemích V -4,
myslíte si, že je to především zásluhou legislativy a preventivních opatření, jak je uvedeno v závěrech
hypotézy č. 3 ?

2. 2. Co považujete za hlavní příčiny, spouštěcí mechanismus, terorizmu ve druhé polovině 20. století
až po sledované období, 2001-2015 ?

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

Cílem diplomové práce bylo podat ve srozumitelné formě relativně široký rozsah Analýzy přístupů států
Visegrádské 4 k boji proti terorismu v letech 2001-2015, zmapování jednotlivých států a jejich přístupu k
otázkám terorizmu.
Celkově lze konstatovat, že autorka cíle naplnila, v dané problematice se dobře orientovala, při práci s
různými zdroji ukázala dobré analytické schopnosti stejně jako schopnosti vedení diskuse nad závěry práce.
V práci však postrádám výstupy, závěrečná doporučení pro oblast zájmové problematiky, jak je uvedeno v
Zadání diplomové práce.

Diplomová práce je zpracována v souladu s požadavky na takovýto typ práce, autorka pracovala s odbornou
literaturou relevantní tématu s využitím dostupných materiálů. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují,
práce je srozumitelná i pro laika, použité zdroje jsou vypovídající, dokumentační materiál je řádně
očíslován, dostatečně přehledný, dobře je zpracováno vysvětlení všech použitých symbolů, zkratek, grafů,
literatury.
Diplomová práce naplňuje své zadání s již uvedeným nedostatkem, který je možno v obhajobě práce
vyvrátit.
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