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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce je zpracována systematicky a přehledně. Je vhodně členěna 

v teoretické i praktické části. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.  

 

 Bc. Jiří Aflitanovský zpracovala diplomovou práci na velice obtížné, velmi aktuální a velmi 

kontroverzní téma. Autor v ní velmi dobře popsal islámského terorismu od doby jeho „vzniku“ až 

po moderní současnost.     

 

 Práce s dostupnou literaturou a zdroji je zvládnuta velmi dobře. Předložená práce by však 

mohla být ve větší míře doplněna ilustračními fotografiemi.  

 

 Z teoretické části hodnotím nejlépe kapitoly, které pojednávají o rozdělení terorismu, 

migrace a islámu jako takového.  

 

 V praktické části je velmi dobře zpracována analýza teroristických útoků spáchaných 

v minulosti a jasně jsou zde stanoveny a v mnohém potvrzeny hypotézy, které se týkají otázky 

islámského terorismu a v dnešní době mohou lidem připadat kontroverzní ba až přímo radikální. Po 

formální stránce nelze ovšem přehlédnout velké množství překlepů. 

 

 Bc. Jiří Aflitanovský splnil cíle svojí diplomové práce v plném rozsahu. Jde o ucelený a 

funkční materiál.  

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 

1. Má, podle Vašeho názoru, šanci obyčejný občan, které prošel výcvikem obranné střelby či 

sebeobrany se zbraní uspět proti odhodlanému teroristovi a zabránit mu ve spáchání jeho 

útoku? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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