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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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)* 

5 

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

20 

5. Celkový počet bodů 75 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakým způsobem posunuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15.
března 2017 o boji proti terorismu postihování oblastí rekrutace, podpory, výcviku aj. terorismu?

2. Má Česká republika zkušenost s "domácími" islamistickými teroristy a případnými zahraničními
teroristickými bojovníky?

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 je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických organizací, které
představují hrozbu pro evropské státy" (s. 11).
Autorka si vytučuje analýzu a komparaci sociálních dopadů teroristických útoků na státy EU.
Metodologie práce je spíše obecná, bez specifikovanějších kritérií analýzy a komparace. Autorka staví dvě
výzkumné otázky pouze obecné povahy (Ovlivňuje hrozba islamistického terorismu Evropu a Českou
republiku? Jaké jsou dopady teroristických útoků na státy Evropy?).
Text práce vykazuje tedy spíše sumarizační a přehledový charakter. Ne vždy je dodržena citační norma a
absentují odkazy na zdroje.
Text trpí typografickým nedostatkem v zřetelných mezerách mezi textem na téměř na každé stránce práce.
Struktura práce je čitelná, jednotlivé tématické bloky by však zasloužili silnější koncepční provázanost.
Charakteristika teroristických organizací je opřena o žurnalistické zdroje.
V klíčové části práce, věnující se sociálním dopadům terorismu, autorka formuluje obecná tvrzení,
konstatování faktů se neopírají o relevatní zdroje, resp. žádné zdroje.
Seznam literatury nekoresponduje s odkazy pod čarou, řada uvedených zdrojů v seznamu literatury
absentuje v podobě citace v textu práce.
Přes uvedené nedostatky text představuje zdařilou sumarizaci organizací a jejich teroristických činů v
Evropě, analýzu použitých prostředků a zachycení současných trendů v oblasti protiteroristické politiky a
prevence.     
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