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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:       

Kontrola plagiátorství z IS/STAG: nejvyšší míra podobnosti 0%.  

Vyjádření vedoucí: Diplomová práce není plagiát. . 

 

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 

A - výborně. 
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): 

Studentka Petra Tylichová zpracovala diplomovou práci na velmi obtížné téma, které je v dnešní 

době velmi potřebné. Vývoj v posledních letech ukázal, že terorismus je neoddiskutovatelnou 

součástí našich životů. Práce má za cíl najít trendy v terorsitických útocích, a tak pomoci při 

plánování bezpečnostních opatření.  



 

Na práci oceňuji zejména praktickou část, kde je dobře vysvětlen výzkum, který studentka 

prováděla. Jsou vysvětlena kritéria, která si studentka zvolila, a jsou popsány zdroje informací. 

Výstupem jsou velmi kvalitní data, která jsou dále zkoumána. Významným přínosem práce je 

zaměření na modus operandi a místa útoků, které jsou dále rozpracovány z pohledu islamistů.  

Pozitivum vidím v tom, že studentka měla snahu najít, zda existují společné znaky při výběru cíle a 

použité zbraně při terorisických útocích, a tato snaha byla úspěšná. 

Kladně hodnotím také popis skupiny Incel, která se v posledních letech zformovala a bezpečnostní 

odborníci ji označují za novou vlnu terorismu.  

V poslední kapitole popsala studentka vliv terorismu na Evropu a nastínila možnosti bezpečnostních 

opatření.  

 

Otázky: 

1. Jak byste mohla dále ve výzkumu pokračovat? Jaké směry byste ještě doporučila rozpracovat?  
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