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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je aktuální a společensky závažné. Terorismus v globálním pojímaní náleží 

k nejzávažnějším bezpečnostním hrozbám současnosti a možnosti jeho potlačování jsou 

předmětem zájmu nejen v oboru trestního práva. Adekvátní reakce na vzrůstající hrozbu 

terorismu si vyžaduje nejen represivní přístup, ale i potřebu vytváření opatření a nástrojů 

prevence, k čemuž je nezbytné zabývat se i kriminologickými aspekty tohoto fenoménu. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti kriminologie, ale i trestního 

práva hmotného. Autorka pracovala s nadstandardním rozsahem zdrojů pro tento druh 

práce, včetně zdrojů zahraničních. Diplomantka použila standardní metody užívané 

v pracích tohoto typu, zejména deskripci, analýzu a syntézu, ale také komparaci. Přílohou 

práce jsou tabulka a grafy, na které je odkazováno v relevanci s řešenou problematikou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je vzhledem ke zvolenému tématu strukturována logicky, nejdříve se zaměřuje na 

pojem, typologii a vymezení terorismu vůči ostatním trestným činům. Druhá kapitola se 

zabývá trestněprávní úpravou terorizmu v ČR. Těžiště práce (i dle samotné autorky) 

představuje kapitola třetí zaměřena na kriminologické aspekty terorismu. Samostatnou 

kapitolu autorka věnuje problematice útoků tzv. osamělých vlků. Poslední kapitola je 
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snahou zjištěné poznatky podat v souvislosti s poukazem na kazuistiku vybraných 

teroristických útoků. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka si v úvodu za cíl práce stanovila představení problematiky pojmu terorismu a 

přiblížení jeho rozmanitých kriminologických aspektů. Takto stanovený cíl se jí 

bezpochyby podařilo naplnit. Diplomová práce čtivým a přesvědčivým způsobem objasňuje 

relevantní náhledy teorie na fenomén terorismu, jeho různorodost, i potřebu zkoumání 

kriminologických aspektů, které má význam v snaze o přijímání preventivních opatření 

s cílem eliminace teroristických hrozeb. Oceňuji množství zdrojů, se kterými diplomantka 

čerpala své poznatky, ale i práci s nimi. Autorka je schopná kritické analýzy i utváření 

vlastních postojů a názorů k diskutovaným otázkám, a to podložených adekvátní a 

přesvědčivou argumentací. K práci nemám výhrady ani po věcné stránce a považuji ji za 

velmi zdařilou.  

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila stanovený cíl práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Systematicky vhodně zvolena, kapitoly na 
sebe logicky navazují. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Nadstandardní pro tento typ práce, autorka 
pracuje i s cizojazyčnými zdroji. Kvalita 
poznámkového aparátu bez připomínek. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce zdařilým způsobem a do patřičné 
hloubky zpracovává zkoumanou 
problematiku, přičemž autorka prokázala 
schopnost kritického myšlení. Oceňuji 
utváření vlastních názorů a jejich 
přiléhavého zdůvodnění. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Vyhovující. Práci vhodně doplňují grafy a 
tabulka. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je bez připomínek. 
Překlepy  a neobratné formulace obsahuje 
jenom výjimečně a nemají vliv na kvalitu 
práce. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autorka by se mohla vyjádřit k fenoménu zahraničních teroristických bojovníků a možnosti 

trestněprávního postihu jejich činnosti dle českého trestního zákoníku.   

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 

 
 

V Praze dne 16. září 2020 

 

 

 

          JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 

                           oponentka 


