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Obsah práce: 
Práce je v rozsahu 85 stran (včetně formálních kapitol a grafů a tabulek v textu). Práce 
je rozdělena do 7 větších (věcných) kapitol, a to následovně: 
 

1. Vymezení základních pojmů 
2. Historický vývoj terorismu 
3. Druhy terorismu  
4. Právní úprava terorismu 
5. Kriminologické aspekty terorismu 
6. Problematika radikalizace na sociálních sítích 
7. Analýza vybraných teroristických útoků.  

 
Práce je zaměřena trestněprávně, se zaměřením na terorismus. Práce je systémově 
a strukturovaně postavena. Práce je vysoce aktuální. 
Podle kontroly plagiátorství nebyla nalezena zásadní shoda s dokumentem, ani míra 
podobnosti (posuzováno dne 4. 4. 2022). 
 
Náročnost zadání, naplnění cílů práce, použitá literatura: 
Zadání práce bylo zjevně individuální. Téma je dostatečně specifické a aktuální 
z hlediska současného vývoje.  
Cílem diplomové práce je podle autorky v první řadě charakterizovat samotný pojem 
terorismu a analyzovat právní úpravu terorismu v České republice, dále pak přiblížit 
terorismus z kriminologického hlediska, zejména profil pachatelů teroristického útoku 
a poukázat na jednu z nejaktuálnějších hrozeb terorismu, a to radikalizace na 
sociálních sítích. 
 
Obecně lze shrnout, že cíl práce (z pohledu formy diplomové práce) byl naplněn (což 
dokládá celá práce, a i následný závěr). 
 
V rámci samotné práce jsou použity články, pojednání z odborných periodik,  
ale i přímá odborná literatura. 
 
 
 
 



 

 
 
Věcná stránka práce: 
Práce je na velmi dobré, až výborné úrovni, kdy práce je dosti symetrická z hlediska 
kapitol a je „protnuta“ i v určité míře názory zpracovatele práce (i když by mohla více 
využívat vlastní názory a postoje). Práce je po odborné stránce na velmi dobré až 
výborné úrovni, zejména z pohledu trestněprávních znalostí. 
 
Formální úroveň práce: 
Práce naplňuje formální úroveň (práce je dostatečně obsáhlá). Dále citace použité 
literatury  a zejména citace právních předpisů jsou téměř přesné. 
 
Položená otázka: 
Zhodnotit obecně „terorismus“ v rámci ČR. 
 
Hodnocení práce: 
Samotná práce je sourodá a systémově rozčleněna. Práce je v tomto ohledu vhodně 
strukturovaná, obsáhlá z hlediska širokosti celé oblasti. Je na velmi dobré až výborné 
úrovni. 
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