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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? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 
 

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

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



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

A 

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

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

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

A 

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

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 
 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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. 

Předložená bakalářská práce dle mého názoru jednoznačně splňuje požadavky, které jsou na texty 
tohoto typu kladeny jak v oblasti formální, tak i obsahové. Práce je psána velice kultivovaným a 
čtivým jazykem, vychází z dostatečně široké základny relevantních informačních zdrojů, které jsou 
řádně a standardně citovány. Autor zjevně věnoval velkou pozornost definování teoreticko-
metodologického rámce, který se pro zpracování tohoto tématu jeví být vhodný. Vlastní úroveň 
zrpacování hodnotím jednoznačně pozitivně, autorova argumentace je poučená a přesvědčivá. To 
však zároveň neznamená, že je mé hodnocení zcela bezvýhradné. Ikenberryho práce, o kterou se 
autor opírá, byla vydána v roce 2009, kdy celá řada faktorů, ze kterých vycházela a s nimiž i autor 
dále pracoval, vypadala výrazně jinak, než jak je tomu dnes. Například vzestup nových mocností a 
úpadek USA se v roce 2009 jevil jinak, než jak je tomu dnes (viz otázka pro obhajobu). To však 
neznamená, že bych měl důvod celkově práci nehodnotit jednoznačně pozitivním způsobem.  

 

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

Hlavní prezentovaný závěr práce, tedy BRI je natolik ambiciózní projekt, že do nějaké míry určitě 
ovlivní globální řád, považuji za správny, ale v podstatě až banálně znějící. Jak (ne)vhodné je 
diskutovat tuto otázku primárně ve vztahu k USA a jejich mocenskému úpadku (mimochodem, jde o 
absolutní či relativní úpadek, dočasný či trvalý?) a pominout další důležité hráče, zejména Indii (která 
označila výstavbu dopravních koridorů v Pákistánu za odporující prinicipům teritoriální integrity a 
suverenity, respektive Rusko, jehož mocenský i ekonomický úpadek, na rozdíl od USA, je absolutní a 
pokud ne trvalý, tak rozhodně dlouhodobý? 

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: B 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


