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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
x 

  

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Bakalantka se v práci zaměřila na problematiku ekonomických dopadů teroristických útoků. 

Zvolené téma je v současné době aktuální, ale v rámci ekonomických analýz poměrně 

problematické, jelikož zachycení veškerých možných ekonomických dopadů (při zohlednění 

řady dalších působících faktorů) je téměř nemožné. I přes zmíněná omezení studentka 

provedla rozsáhlou analýzu vycházející převážně ze zahraničních zdrojů, podpořenou kvalitní 

rešerší zahraniční literatury a mezinárodních studií, které se danou problematikou zabývaly. 

Studentka k práci přistupovala samostatně a pravidelně docházela na konzultace. 

V samotných analýzách byly hodnoceny dopady teroristických útoků ve Spojených státech 

amerických a ve Španělsku a následně byla provedena jejich komparace. Na závěr byla 

formulována vlastní preventivní opatření a doporučení. Cíl práce byl splněn, proto práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji následující otázky: 

 



1. V práci uvádíte rozdílné přístupy ekonomů k dopadům terorismu na ekonomický 

vývoj – dle Beckera a Murphyho (2001) terorismus nemůže mít vliv na fungování 

ekonomiky jako celku, naopak Lenain a kol. (2002) určité dopady potvrzují. Jaký je 

Váš osobní názor, po provedení všech patřičných analýz, na vliv teroristických útoků 

na ekonomiku a možnost jeho měření? 

2. Jako jedno z možných doporučení po teroristických útocích uvádíte, že je důležitá 

reakce významných ekonomických institucí ve státě. Jaké instituce by to podle Vás 

konkrétně měly být a jakým způsobem by mohly pomoci k, dle Vašich slov, zamezení 

šíření paniky a zmírnění důsledků. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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