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Posudek vedoucího bakalářské práce

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

2.1 Logičnost struktury práce 1
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1
2.3 Ucelenost výkladu 1
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
2.5 Dodržení citační normy 1
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
1



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků).

Po formální stránce lze práci vytknout pouze několik drobných nedostatků jako 
někdy krkolomější formulace a špatné zařazení textů od ESA v rámci bibliografie. 
Celkově však práce splňuje všechna formální kritéria na ní kladená.

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma

1

3.4 Argumentace a úplnost výkladu 1
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Po odborné stránce autor naplňuje stanovený cíl práce. Metodologie a použitá 
literatura jsou zvoleny a použity vhodně a autor demonstruje orientaci v tématu.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Práce se zabývá málo zpracovaným, avšak stále významějším problémem 
protisatelitních zbraní. Na základě prozkoumání literatury a znalosti technických 
aspektů se student vyjadřuje k limitům využití těchto zbraní a demonstruje jejich silné 
a slabé stránky. Ve své práci se student navíc neomezuje pouze na vojenské využití 
těchto zbraní, ale i na problematiku planetární obrany. Tato tématika je v literatuře 
stále akcentovanějším tématem a její zařazením je tak značným přínosem. Celkové 
zpracování práce a originalita výběru tématu splňuje veškerá kritéria kladená na 
bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: výborně



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 11.5.2017                                  Podpis:


