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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Jan Sahula 
s názvem: Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

K diplomové práci Bc. Jan Sahula nemám žádné zásadní připomínky. Předkládaná diplomová práce splňuje
všechny náležitosti kladené na práci tohoto typu, to znamená, že má jasně stanovený cíl, výzkumnou otázku,
teoretický a metodologický rámec a jasnou strukturu. Ocenit lze především propojenost teoretické a
empirické části a doplnění textu řadou vysvětlujících a shrnujících tabulek. Diplomová práce splňuje po
formální a obsahové stránce všechny náležitosti a kritéria, která jsou na práci tohoto typu obecně kladena.
Zároveň diplomová práce je strukturována logicky a vyznačuje se i poměrně slušnou stylistickou a
jazykovou úrovní s minimem překlepů a gramatických chyb.      

Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.
Organizace: Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Kontaktní adresa: Nerudova 3, 118 50 Praha 1


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


