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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Bc. Jiří Aflitanovský zpracoval diplomovou práci samostatně, použité zdroje řádně citoval, o čemž 

svědčí výsledek kontroly na plagiátorství v rozsahu průměrně 6 %. Jeho diplomová práce není 

plagiátem. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Diplomová práce Bc. Jiřího Aflitanovského je zpracována na soudobé a obsahově složité téma, 

především z hlediska dostupnosti relevantních informací. Autor velmi dobře zpracoval osnovu 

práce v souladu s body zadání, které také důsledně naplnil. Správně jsou definovány pojmy a zmíny 

nezbytné historické souvislosti. V části pojednávající o islámu se zpracovatel úspěšně vypořádal se 



 

statistickými daty, včetně přírustku islámské populace ve světě. Přehledně jsou na názorném 

materiálu uvedeny střety islámu s jinými náboženstvími. Úspěšně je popsána problematika práva 

šaria v souvislostech. Diplomová práce Bc. Aflitanovského je systematická a autor ji zpracoval 

metodou od obecného ke konkrétnímu. Tento postup se osvědčil zvláště ve 3. kapitole. Podrobně 

jsou rozebrány známé teroristické útoky.  Za zvláště kvalitní považuji dostatečně široké 

dotazníkové šetření, kde jsou uvedena málo známá zjištění. Výsledky dotazníkového šetření dobře 

doplňují závěry interview.  

 

Určitým stínem na jinak kvalitní práci jsou chybějící závěry jednotlivých kapitol a také ne příliš 

graficky zdařilé obrázky, např. 12, 13, 21 atd. 

 

Diplomovou práci pana Bc. Jiřího Aflitanovského hodnotím "B" - velmi dobře a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

K obhajobě diplomové práce pokládám následující otázku: 

 

1. Podle čeho ve své práci usuzujete, že teroristé jsou vlastně málo vycvičení např. ve střelbě? 
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