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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Ureš Jméno: Lukáš Osobní číslo: 456683
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Analýza globálního terorismu na území Evropské unie

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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 bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

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

27

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká opatření jsou dle Vás použitelná v boji proti globálnímu terorismu?

2. Jak zareagovaly dotčené země a EU na Vámi zkoumané útoky?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce Lukáše Ureše má požadovaný rozsah a strukturu. Autor pro sovou práci použil dostatečné množství
informačních zdrojů, které řádně ocitoval. Gramatická a stylistická úroveň práce je na odpovídající úrovni.

V  teoretické  části  práce  autor  představil  základní  pojmy  spojené  s  terorismem,  nejvýznamnější  teroristické
organizace a dosud proběhlé akty globálního terorismu na území EU od roku 2005 do současnosti. Tři nejaktuálnější
útoky globálního terorismu v EU pak detailněji zanalyzoval. Jednalo se o útoky v Paříži 2015, Bruselu 2016 a v Berlíně
2016. Ke každému z těchto útoků nejprve popsal situaci v zemi před útokem, podrobněji popsal průběh zkoumaných
útoků, zabýval se reakcí bezpečnostních sborů a vlád, stejně tak jako profily útočníků. Jednotlivé útoky pak mezi
sebou navzájem porovnal. Výsledkem práce jsou pak autorem navržená bezpečnostní opatření.

Autor pracoval samostatně, sám navrhoval postupy a průběžně zasílal práci vedoucímu ke kontrole. Cíle práce, které
si stanovil, splnil.

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: Policie ČR
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................
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