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A) Posouzení obsahu

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek
Metodologie práce
Koncepce a struktura práce
Práce s prameny
Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení
Invenčnost a původnost

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

Klikněte sem a zadejte text.

B) Posouzení formálních náležitostí

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou
Poznámkový aparát
Formální struktura práce
Stylistická a jazyková úroveň
Přílohy (pokud jsou)

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

Klikněte sem a zadejte text.

C) Celkové zhodnocení

Zvolte položku.
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1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků)

Téma předložené bakalářské práce nepatří mezi zpracované, neboť se zabývá specifickou 

oblastí vysokoškolského studia na Univerzitě Karlově v období Studené války. 

Československá armáda prostřednictvím vojenských kateder vysokých škol připravovala 

absolventy studia na poddůstojnické a důstojnické funkce v armádě. Práce je kromě 

obecnějšího zarámování (vznik vojenských kateder v SSSR, vojenská taktika Varšavské 

smlouvy, Studená válka) zaměřena na vznik, organizací a působení vojenské katedry 

Univerzity Karlovy v kontextu ostatní vojenských kateder vysokých škol. Vychází z 

dostupných nepublikovaných archivních materiálů uložených ve Správním archivu Armády 

České republiky v Olomouci a v Archivu Univerzity Karlovy. Dále práce využila adekvátní 

dobovou a současnou literaturu. Ocenění zasluhuje samotný námět práce a samostatný 

přístupu pana K. Houšky k řešení práce (vyhledávání pamětníků a dobové metodické a 

výukové literatury). Práce obohacuje naše znalosti o dané problematice a lze ji pokládat za 

příspěvkem k českým a československým dějinám vysokých škol z dosud opomíjeného úhlu.

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě

Lze na základě dosud prostudovaných materiálů konstatovat, že obdobné vojenské katedry 

vznikaly i v dalších zemích Varšavské smlouvy?

3) Závěrečné doporučení

Práci  k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 

V Praze, dne 27. května 2020

Podpis Klikněte sem a zadejte text.

doporučuji velmi dobře


