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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila terorismus, což je problematika nanejvýš 

aktuální s ohledem na neustále bezpečnostní hrozby s fenoménem terorismu spojené. 

Kriminologické aspekty terorismu obecně, a jednotlivých teroristických útoků v minulosti 

uskutečněných, jsou navíc významnou složkou prevence terorismu. S ohledem na nutnost 

reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby s terorismem spojené je tak téma diplomové práce 

zvolné aktuálně a vhodně. 

 

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

metody 

Zpracování vysoce aktuálního tématu s rozborem nedávných teroristických útoků s sebou nese 

nebezpečí pro existenci a využití dostatečného množství adekvátních odborných zdrojů. S tímto 

nelehkým úkolem se diplomantka popasovala výborně, když nejen rozsah zdrojů, ale i 

poznámkový aparát je nadstandardní. Kladně hodnotím i četné využití zahraniční literatury a 

tabulky a grafy, které vhodně doplňují samotnou práci. Metodologicky využila diplomantka jak 

analýzu, tak i komparaci. Analýza je přitom provedena zevrubně a svědčí o autorčině kritickém 

myšlení a schopnosti práce s odbornými zdroji.  

 



3. Formální a systematické členění práce 

Práce je koncipována logicky a správně, pořadí kapitol je vhodné a jednotlivé kapitoly jsou 

adekvátně členěny na podkapitoly. Práce je členěna do celkem pěti kapitol, úvodu a závěru a 

doplněna o přílohové tabulky a grafy. První kapitola se obecně zabývá pojmem terorismus, jeho 

definicí a typologií. Druhá kapitola je věnována hmotněprávní úpravě terorismu v české 

republice a je vhodně doplněna o případovou studii týkající se Jana Silovského, českého občana 

odsouzeného za snahu připojit se k tzv. Islámskému státu. Třetí kapitola pojednává o 

kriminologických aspektech terorismu co se pachatele i oběti týče. Zajímavé jsou kapitoly 

týkající se zahraničních bojovníků a role médií při šíření a vnímání terorismu. Čtvrtá kapitola 

se věnuje problematice tzv. osamělých vlků, což je problematika rozhodně aktuální. Poslední 

kapitola zpracovává 2 případové studie z nedávné doby. Úvod i závěr jsou dostatečně rozsáhlé 

a plní svoji funkci v rámci kvalifikační práce tohoto typu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomovou práci Anny Müllerové hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka si jako cíl práce 

stanovila představení problematiky pojmu terorismu a přiblížení jeho rozmanitých 

kriminologických aspektů.  Tento cíl byl dle mého názoru přesvědčivě splněn, když autorka 

nejenže prokázala schopnost kritické analýzy, ale rovněž vyvozované závěry jsou věcně 

správné. Oceňuji zejména originalitu zpracování některých aspektů, kterým není obvykle 

v rámci kvalifikačních pracích věnována dostatečná pozornost. Práce je psaná čtivým jazykem 

a čtenářsky přívětivým způsobem při kombinaci odborných faktů a samostatných úvah autorky. 

Kladně hodnotím i rozbor aktuálních teroristických útoků, což dodává práci na autenticitě. 

Vysoce aktuální téma je vždy náročnější na zpracování a v tomto ohledu se diplomantka 

s nelehkým úkolem popasovala výborně. Rovněž práce se zdroji a jejich četnost je 

nadstandardní.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Vymezený cíl práce diplomantka bez 

pochyb splnila. 



Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Bez jakýchkoliv výhrad. 

Logická stavba práce 
Zachována, kapitoly jsou vhodně zvoleny a 

zařazeny nejen do co obsahu, ale i rozsahu.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Viz výše – nadstandardní práce se zdroji, 

velké množství cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Zdařilá kritická analýza a práce 

s odbornými zdroji. Autorka se, jak je často 

zvykem, neomezila na pouhý popis 

odkazující na odbornou literaturu, ale 

samostatně odborné názory zpracovává a 

kriticky hodnotí. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Bez výhrad. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazykově i stylisticky bez výhrad, práce 

obsahuje překlepy či jiná pochybení jen 

zcela výjimečně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby by mohla diplomantka konkretizovat informace uvedené v kapitole 

3.4.3. týkající se na úrovni EU přijatých opatření proti šíření a propagaci terorismu 

prostřednictvím médií a sociálních sítí v kontextu aktuálně účinné české právní úpravy.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 
Výborně 

 

V Olomouci dne 15. září 2020 

        ___________________________ 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

     vedoucí diplomové práce 


