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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Cíl práce je deklarovaný již v názvu práce. Možná by bylo na místě konstatovat na základě současných znalostí. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce má logickou strukturu. Vzhledem k tématu by asi bylo na místě věnovat větší pozornost analýze pramenů 

a literatury, zvláště v tak senzitivní oblasti. Američané mají tendenci zdůrazňovat význam sovětské špionáže, 

Rusové spíše naopak. (Ke zjištění reálného stavu by bylo nezbytné mít k dispozici všechny relevantní materiály 

a jaderný fyzik by pak musel odhadnout jejich význam.) Možná by ale byla na místě zmínka o dopise A. 

Einsteina prezidentovi Rooseveltovi ve věci jaderné hrozby Německa. 

Nicméně s dostupnou literaturou A. Gottwald napsal solidní práci. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  Formální záležitosti jsou kvalitní, práce je čtivá, ale je nezbytné věnovat pozornost také správné transkripci 

jmen: tedy Igor Kurčatov a nikoliv Kurchatov. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce je zpracovaná na solidní úrovni, problém spočívá mimo autora.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Kdo ze sovětské strany řídil sovětský jaderný program? Hrála ČSR a budoucí NDR v tomto programu nějakou 

roli?   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci, hodnotím ji C. 

 

Datum: 22. 5. 2019         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


