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Klady bakalářské práce:
Autorka v práci formuluje minimální definici terorismu, tj. obecnější shodu mezi odborníky na
základě využitíodbomé zahran1čni literatury. Autoika q'mezuje měkké cíle a provádí jejich
typologii s r,yuŽitím materiálů MVČR, přičemŽ zdtrazňýe konkrétnípreventivní opatření k jejich
ochraně. Autorka na zékIadě Ťízenýchrozhovorů mapuje povědomí českéveřejnosti o této
potenciální kaŽdodenní hrozbě pro obyvatelstvo.

Zápory bakalářské práce:
Drobné formální nedostatky v pravopisu, zejména v úvodu práce'

Zdůvodnění stanoviska oponenta k hodnocení bakalářské práce (minimálně 500 znaků):

Aktuální tématika svýrazným bezpečnostnímaspektem pro obyvatelstvo ČR. Cíl BP byl velmi
dobře formulován a naplněn na velmi dobré úrovni s r,yužitímdomácí, ale i zabraničníodborné
literatury. V tomto ohledu oceňuji formulaci ,,minimální" definice terorismu a sebevraŽedného
terorismu. oceňuji typologii měkkých cílůa zmapování moŽnosti ochrany měkkých cílů,které jsou
pro teroristy velmi atraktivní, silně mediáIní a symbolické, coŽ autorka popisuje s odkazem na
relevantní odbornou literaturu, včetně využitíi dokumentů bezpečnostních složek našeho státu.
osnova práce je promyšlená a logická. Autorka Se v práci odkazuje v duchu citačnínonny. Práce je
srozumitelná a čtivá.

otáz|<y k obhajobě:

1. V

čem spočívá problém při nalezení univerzálnější shody při definování terorismu?
cílem' na které mohou zautoěit teroristé?

2. Jaký je rozďíI mezi ,,měkkým" a ,,tvrdým"
3. V čem spočíváproblém ochrany měkkých

cílů?
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Klasifikačnístupnice vŠn'ns - platnost od akademického roku 2008/2009
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