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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Patrícia Pančišinová 
s názvem: Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky
 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)* 

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16 

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)* 

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 88 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakým způsobem by ČR/SR mohly těžit z výhod své zeměpisné polohy ve smyslu možné spolupráce
mezi Východem a Západem v oblasti terorismu?

2. Jakým způsobem by se dala nyní řešit migrační krize prostřednictvím pomoci přímo v postižených
regionech (např. Sýrie, severní Afrika, Afghánistán)?

3. Reaguje česká a slovenská politická reprezentace dostatečně pružně na měnící se světové
bezpečnostní prostředí?

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

Diplomová práce řeší velice širokou oblast, což nutně vede k zestručnění některých kapitol. Navzdory této
skutečnosti však obsahuje celou řadu popsaných skutečností a podrobně vypracovanou praktickou část,
která je její velkou přidanou hodnotou. Ke škodě práce je však přílišné zestručnění některých teoretických
kapitol (např. Závažná organizovaná trestná činnost nebo Kyberterorismus), které by svojí závažností měly
být na úrovni rozsahu kapitol o terorismu. Rovněž chybí podrobná informace o příjmech IS z prodeje ropy
na obsazených ropných polích. Naopak ku prospěchu práce je její nezaujatost, což je u podobných témat
poměrně obtížně dodržitelné. Ve vztahu k ČR/SR představuje tato práce užitečnou studii a to především
díky poměrně bohatému a pečlivě zpracovanému dotazníkovému průzkumu.
Vzhledem k tomu, že praktická část představuje klíčový prvek této práce a nedostatky jsou spíše v její
teoretické části, celkově považuji práci za velmi dobrou.       

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Smetana
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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