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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářská práce odpovídá schváleným tezím. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V případě atentátu nad Lockerbie neexistuje v ČR potřebná literatura. Oceňuji, že si Martin Kodera dal velkou 
práci s vyhledáním zahraničních knih a elektronických zdrojů, ze kterých čerpá. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je jasná a srozumitelná, v bakalářské práci se dobře orientuje. Autor postupuje logicky od reálií 
atentátu, přes jeho zasazení do dobové politické a mediální situace a analýzu reakce československých médií na 
atentát. Nakonec zasazuje dění i do současného kontextu. Velmi oceňuji, že Martin Kodera nepřestal popisem 
situace v době atentátu a bezprostředně jí následující, ale v závěrečné kapitole popsal vývoj případu a 
vyšetřování atentátu nad Lockerbie až do současnosti. Vývoj v Libyi, nejen v souvislosti s atentátníky, ale i 
pádem režimu Muammara Kaddáfího, zasazuje případ atentátu nad Lockerbie do velmi důležitých mezinárodně 
politických souvislostí současného světa. Drobnou výtku mám k přílohám práce, pro čtenáře by bylo určitě 
zajímavé vidět příklady dobových článků. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Martin Kodera se výborně orientuje v otázkách letectví a zná naprosté detaily bombového atentátu na let číslo 
103 společnosti Pan American nad Lockerbie. Bakalářskou práci vypracoval velmi pečivě, popisuje i jak se 
atentát nad Lockerbie promítl do zostřených bezpečnostních opatření, která platí až do současnosti u všech 
leteckých společností. Bakalářskou práci Martina Kodery hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V bakalářské práci popisujete, jak se zavazadlo s výbušninou dostalo na let 103 a jaká byla přijata 

bezpečností opatření, aby se taková situace nemohla na dalších letech opakovat. Můžete popsat toto 
opatření a odpovědět na otázku, zda by se podle Vašeho názoru atentát odehrál, kdyby už byla opatření 
v platnosti?  

5.2 Jaké metody v současnosti používají atentátníci, kteří se snaží umístit výbušniny do letadel? Jaké jsou 
nejnovější metody jejich odhalování v porovnání s dobou atentátu nad Lockerbie? Jaké byly nejzásadnější 
atentáty na letadla od té doby? A co si myslíte o ztraceném letu MH 370 malaisijských aerolinií? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


