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Hodnocení bakalářské práce dle klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritéria hodnocení práce Hodnocení kritérií  
(A – výborně; F - nevyhovující): 

1. Splnění požadavků zadání výborně / A 

2. Logické členění práce výborně / A 

3. Kvalita zpracování výsledků velmi dobře / B 

4. Interpretace výsledků, jejich diskuse velmi dobře / B 

5. Využití literatury a její citace výborně / A 

6. Úroveň jazykového zpracování  velmi dobře / B 

7. Formální úroveň práce – celkový dojem výborně / A 

8. Závěry práce a jejich formulace výborně / A 

 

Celkové hodnocení bakalářské práce: 
Stupeň "F" znamená „nedoporučuji práci k obhajobě“. 
 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně / A . 
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Otázky k obhajobě a připomínky k práci: 
 
Bakalářská práce studenta Přemysla Khemla, charakterem přehledová studie, 
velice komplexně, podrobně a precizně zpracovává problematiku ochrany tzv. 
měkkých cílů (obyvatelsta) za pomoci konstrukcí z ultra vysokohodnotného 
betonu. Rešerše poskytuje všechny potřebné infromace k pochopení všech 
zákonitostí a pravidel, které jsou potřebné pro naplnění vytyčených cílů. V práci 
jse srovnán vliv tloušťky panelů na jejich odolnost vůči penetraci střelami různých 
energií. Při dalším zkoumání dané problematiky by bylo zapotřebí konkrétně 
kvantifikovat způsoby porušení, velikosti jednotlivých kráterů a vzájemně je 
porovnat. 
 
Dotazy: 
1) Mezi vytyčenýmí cíli práce zmiňujete využitelnost Vašich poznatků pro potřeby 
Policie. Jakou tloušťku desek byste doporučil těmto bezpečnostním jednotkám a 
proč? 
2) Jaké vidíte další směřování Vaší práce? 
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