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Jméno a příjmení studenta:  Stanislav Mintěl 

Vedoucí bakalářské práce:       Doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. 

Akademický rok: 2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: 

Historie a současný stav boje za jaderné odzbrojení 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce studenta řeší velmi aktuální bezpečnostní problematiku boje za jaderné 

odzbrojení. 

Kvalifikační práce podrobně a kvalifikovaně rozebírá a hodnotí problematiku jaderných 

zbraní souhrnně a komplexně od jejich vzniku a jejich prvního použití až po současné snahy 

podporované OSN o zákaz použití jaderných zbraní a následnou bezpečnou likvidaci 

jaderných arzenálů. Kvalifikovaně popisuje mimo jiné použití amerických jaderných zbraní 

v Hirošimě a Nagasaki ke konci druhé světové války. 

Hlavní část práce je důsledně zaměřena na širokou a všeobecnou snahu od podstatného 

snížení vojenských jaderných arzenálů, až po úplnou eliminaci jaderných zbraní v 

celosvětovém měřítku.  
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Autor správně ve své práci zdůrazňuje oficiální bezpečnostní hrozby z Bezpečnostní strategie 

České republiky z roku 2015, což má přímou souvislost s tématem jeho bakalářské práce. 

Přes přijetí Mezinárodní úmluvy o zákazu jaderných zbraní (přijata na půdě OSN dne 7. 

července 2017) zůstávají jaderné zbraně ve výzbroji řady zemí a jejich zneužití je ve 

vypjatých politicko-mocenských konfliktech bohužel značně reálné. Také tyto bezpečnostní 

aspekty autor kvalifikační práce uvádí a dále je diskutuje. 

Podrobně se zabývá, analyzuje a hodnotí různá hnutí za jaderné odzbrojení na mezinárodní 

aréně a dochází k závěru, že přijetí mezinárodní dohody o zákazu jaderných zbraní bude 

neobyčejně obtížné a dlouho trvající.  

V závěru návrhové části bakalářské práce autor předkládá několik vlastních hodnotných, 

promyšlených a zdůvodněných návrhů, které se týkají několika oblastí na postupné jaderné 

odzbrojení v celosvětovém měřítku. 

Bakalářská práce se opírá nejen o platnou národní legislativu, ale také o domácí a zahraniční 

odbornou literaturu, celkem je v bakalářské práci uvedeno 41 kvalitních informačních zdrojů, 

což je na bakalářskou práci velmi pěkné. 

Citační aparát použitý v bakalářské práci je poněkud neobvyklý a méně přehledný. 

Pozitivně je možné hodnotit také skutečnost, že předložená kvalifikační práce obsahuje 

zdařilou obrázkovou přílohu, kde je použito celkem 11 vhodných obrázků vztahující se 

k jaderným zbraním. 

Bakalářská práce má velký potenciál k praktickému využití, protože obsahuje řadu 

promyšlených a zdůvodněných návrhů autora na zlepšení současného stavu v oblasti 

jaderného odzbrojení. 

Jako poslední poznámku uvádím svoji spokojenost s tím, že autor kvalifikační práce plně 

využil dvou doporučených odborných konzultantů, kterými byli pan doktor Miroslav Tůma 

(domácí odborný konzultant), náš významný domácí autor s řadou kvalitních odborných 

publikací o jaderném odzbrojování a pan Alyn Ware (zahraniční odborný konzultant), který je 

mezinárodním koordinátorem mezinárodní organizace za zákaz jaderných zbraní.   

 

Rozsah, způsob zpracování a odborná kvalita předložené kvalifikační práce odpovídá všem 

požadavkům univerzity a fakulty, proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Kontrola plagiátorství: Kontrola plagiátorství byla provedena dne 3. října 2019 podle 

stanovené metodiky na IS STAG a byla zjištěna shoda v rozsahu 0%. Bakalářská práce není 

plagiát. 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře  

 

 

V Uherském Hradišti dne 3. října 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


