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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:Na formální rovině se 

jako největší problém jeví nepříměřená délka řady odstavců – běžně půl strany, ale najdou se i 

případy celostránkových (viz str. 16-17). To však jen podrthuje jistou rozbředlost a nezacílenost textu, 

který plyne bez výraznější analytické linky. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

D 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce má spíše vágní VO. Zcela chybí něco, co by šlo označit za metodologickou sekci. I díky tomu 

práce na mnoha místech působí jako nestrukturovaný proud (pravda tématicky relevantních) 

myšlenek. Čtenář se tak ztrácí v textu a tápe, proč autor říká to, co právě říká a co z toho plyne pro 

VO. Vzhledem k názvu práce bych někde za úvodem očekával jasné vymezení termínů „věda“ a 

„ideologie“ s tím, že jejich konceptualizace by vytvořila analytický rámec pro diskusi jednotlivých 

autorů a přístupů. Nic takového práce nanabízí. Mimochodem existuje ne úplně malé množství 

odborných prací zkoumajhících vztah mezi akademickými teoriemi a politickými ideologiemi (a určtě 

sem nepatří jen kriticko-geopolitické příspěvky) – autor s nimi však nepracuje.  Nejednou autor 

předkládá tvrzení,  která logicky nevyplývají – např. (s. 5 – po představení vágního výroku V. Putina) 

„Tento výrok prezidenta Vladimíra Putina indikuje aplikáciu prvkov z vyššie uvedených geopolitických 

konceptov“ – žádnou jasnou indikaci ničeho nevidím,  či v závěru „Geografia patrí medzi vedecké 

disciplíny a preto možnovpojmy Eurázia alebo Heartland považovať za vedecké“.  

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce si v názvu vytkla zajímavý a relevantní cíl. V řadě ohledů jej však naplnila jen povrchně. 

Analytická hloubka je slabá, až nedostatečná. To zřejmě vyplývá z nedostatečného konceptuálního 

ukotvení a absence jakékoliv metodiky\metodologie. Místy se text vyznačuje omezenou 

strukturovaností, nejasností svého účelu a (což je horší), autor implikuje logický důsledek tam, kde 

jej lze vidět jen obtížně.  Z druhé strany práce splňuje základní formální požadavky, nelze jí upřít 

snahu naplnit obecný cíl a je zjevné, že se autor – byt nesystematicky snaží – využít shromážděnou 

literaturu, která využívá i neanglosaské autory. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Co je to (kauzální) teorie? Jak lze rozlišit vědua ideologii (obecně a v případě ruské GP)? 



 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: E 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis: _______________________ 


