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 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 D 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 D 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 C 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 D 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 B 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 D (2,02) 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem „Aktuální otázky spojené s fenoménem 

terorismu“. Práce je zpracována na 54 stranách včetně úvodu a závěru a je členěna do celkem 

11 kapitol.  

V teoretické části autor uvádí základní problematiku terorismu, jeho vývoj, druhy, formy a 

příčiny.  

Praktická část se opírá o SWOT analýzu. Zde autor vytvořil tabulky se silnými a slabými 

stránkami, příležitosti a hrozby, kde stanovil jejich váhu a hodnotu. Nikde však neuvádí jejich 

výpočet, ani důvod přidělení jejich váhy a hodnoty. Z tohoto důvodu nelze analýzu považovat 

za dokončenou. Není zde ani vytvořen výsledný graf strategie. V praktické části je uvedena 

kapitola č. 10 – Případová studie. Tato kapitola je teoretickým podkladem a měla by být tedy 

obsažena v teoretické části práce, a nikoliv v praktické části.  

I přes nedostatky práci navrhuji k obhajobě a uděluji výslednou známku D. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak jste postupoval při tvorbě SWOT analýzy? Jak jste určil váhu a hodnotu u 

jednotlivých prvků a jak byly kalkulovány? 
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V Uherském Hradišti dne 24.05.2021  Podpis: 

 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


