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Klady bakalářské práce:
Práce se zabývá aktuálním tématem, jehož faktografický materiál je pochopitelně bohatý a na mnoha
úrovních dosud ne zcela přiměřeně zpracovaný v naší odborné literatuře. Je třeba ocenit snahu
bakalantky, že se pustila do tak náročného mnohaoborového tématu, které by sneslo i náročnější
kritéria vyšších kvalifikačních prací. Je přirozené, že práce sleduje sice jenom úzce vymezený pohled,
avšak i zde snažila autorka uplatnit znalosti získané při bakalářském studiu na VŠERS, a prokázat
kvalifikovanost a standardnost svého absolventského profilu.
Zápory bakalářské práce:
Práce má poněkud roztříštěnou strukturu – jednotlivé kapitoly jsou pouze nadhozeny a úvahy v nich
obsažené nejsou dotaženy do finálních výsledků. V práci je celá řada překlepů, které nesvědčí příliš o
pečlivosti bakalantky; tak např. na straně 20 je „moou“ místo „mohou“, „bojíc“ místo „bojích“; na
straně 23 chyby v příčestí minulém; na straně 25 je název kapitolky „Jak bránit terorismu (chybí patrně
částice „se“); na straně 26 je věta „Společnosti jsou integrovaný“; na straně 31 je uveden podtitul
„Rozdíly severu a jihu“, aniž by bylo zřejmé jejich geografické položení atd.
Zdůvodnění stanoviska oponenta k hodnocení bakalářské práce (minimálně 500 znaků):
Téma samo o sobě je ovšem velmi široké a pro monografické zpracování náročné, neboť se dotýká
historických kategorií, se kterými si mnohdy ani genetická sociologická a politologická věda neumí zcela
beze zbytku poradit; kategorie „nacionalismus“, „šovinismus“, „stát“, „státní politika“ atd. jsou pojmy
mnohdy natolik imaginární a pohybující se ve virtuální realitě, že je velmi obtížné postihnout je právním
předpisem, tak říkajíc „paragrafem“, neboť obsah těchto kategorií je mnohoznačný, jednotlivé položky
jsou vedle racionálních i značně emotivní a jejich vzájemné prolínání je velmi komplikované. Tyto
otázky, pokud jsou nedostatečně řešené, rozbíjí celé státy, inspirují společenské katastrofy, a je proto
velmi záslužné a nutné se tímto problémem neustále zaobírat. Možná by bylo žádoucí a přínosné nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska formy - kdyby autorka bakalářské práce udělala rozsáhlejší
exkurz do teorie a dějin vzniku a zániku státnosti, řešení sociálních krizí apod. Je nutné, aby si autorka
uvědomila, že k řešení tohoto problému, byť jenom úzce na teoretické bázi, nelze vystačit pouze
s metodami společenských věd, ale také zapojit interdisciplinární metody věd technických
(kriminalistika apod.).
Otázky k obhajobě:
1. Jak byste hodnotila jednotlivé historické projevy státního terorismu?
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2. Jaké výchovné prvky byste zařadila do výuky prevence terorismu?
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