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Terorismus jako politický nástroj strachu
Vymezit pojem terorismus jako politický nástroj strachu, definovat jeho
podstatu a konkrétně proniknout do otázky této mezinárodní formy
politiky.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Z čeho vychází vaše tvrzení, že hrozba terorismu vyvolává dnes v lidech chronickou úzkost, že jsou
občané neustále pod tlakem této hrozby a že se denně v médiích setkávají s termínem terorismus.
Prováděl jste analýzu médií a atmosféry ve veřejném prostoru?
2. Uveďte, prosím, příklad teroru aplikovaného politickými představiteli, který zmiňujete na str. 29.
3. Pohovořte o problému terorismu spočívajícím v neočekávaných důsledcích regulace a zákonů,
které mají občany chránit, ale zatím vytvářejí svá vlastní neočekávaná rizika.
4. Kam řadí terorismus zpráva Světového ekonomického fóra „Globální rizika 2012“?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a

Oponent bakalářské práce:
Jméno, tituly: Anna Huliciusová, Mgr.
V Praze dne: 3.9. 2012

Podpis:

