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Klady bakalářské práce:
Bakalantka se plně snažila vyčerpat dostupnou literaturu za účelem přinést podstatně rozšířenější
informační databázi. Bakalářská práce přibližuje základní postupy v rámci odkrývání a potírání
protiprávní a protispolečenské činnosti v kontextu globalizace mezinárodního terorismu. Je přirozené,
že práce nemůže pojmout do svých úvah vždy široce pojatý multioborový pohled. Jednoznačně kladem
BP je recepce nabízené literatury, která se může stát do jisté míry vzorem, poměrně kladným prvkem
BP je dopad v možnosti nabýt alespoň parciální originality. Studentka se snažila úspěšně vyjít vstříc
obojímu požadavku a snažila se o praktické postižení základních otázek tématu. Zde stačila autorka
uplatnit znalosti získané při bakalářském studiu na VŠERS, a prokázala kvalifikovanost a standardnost
svého absolventského profilu.
Zápory bakalářské práce:
Deskripce bakalářské práce je sice poměrně v pořádku, interpretace často sklouzává do
zjednodušujících schémat, kde je nutné ještě dokreslit řadu souvislostí. Je také zjevná závislost
studentky na odborné literatuře, tento nedostatek je však zcela pochopitelný a není natolik fatální, aby
bránil v pozitivní akceptaci této práce.
Zdůvodnění stanoviska oponenta k hodnocení bakalářské práce (minimálně 500 znaků):
Jistým nedostatkem je omezená empirie, na níž by zhodnotila bakalantka postavení a vývoj této důležité
kategorie, jako je stále se globalizující mezinárodní terorismus. Literatura, byť dobře zpracovaná, ji tak
nutila k vytvoření kompilace (byť zdařilé), i když si autorka byla tohoto nedostatku vědoma a snažila se
dle svých možností vnést do bakalářské práce určitou originalitu svých úvah. K akceptaci této
kvalifikační práce však předložený text stačí a je zcela v rámci požadavků kladených na tento typ
odborných prací. Větší důraz na komparatistiku by však mohl zajisté přinést mnohé překvapující
informace.
Otázky k obhajobě:
1. Rozveďte klady a nedostatky bezpečnostní situace v ČR.
2. Uveďte základní uzlové body ve vývoji terorismu ve 20. století.
Datum: V Praze dne 13.8.2022
Podpis oponenta bakalářské práce: .............................................................
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