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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

     X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.     X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

    X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

    X   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně Autor bakalářské práce pojal téma 
velmi promyšleně a komplexně. Rozsahem, a do značné míry i obsahem se práce blíží práci 
diplomové. 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.      X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.      X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.         X    

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

      X   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně : Autor dostatečně samostatně 
pracoval s množstvím zdrojů a informací, z tištěných a elektronických zdrojů. Pozitivem je, že 
až nezvykle na bakalářskou práci, zaujímá často vlastní stanoviska. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.       X      

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

     X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

     X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s prací) grafů, tabulek apod.           

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



IV. Doplňující poznámka  : Autor si zvolil  vysoce aktuální politologické a 
interdisciplinární téma, a to zejména ve světle blížících se voleb do EP. 
Autor, jak pří přípravě, tak v samotné bakalářské práci prokázal velký  
a hluboký zájem o zkoumanou problematiku. Velmi dobře zvládl základy 
vědecké práce. 
                                   
                                  
       Závěr : Tato práce splňuje požadavky na tento typ prací. 
   
 
V. Otázky k obhajobě: 1. Na základě vaší práce nad tématem, ke které krajnímu 
    budoucímu vývoji evropské integrace se přikláníte – a) integrace se bude prohlubovat   
b) integrace se nabude prohlubovat, naopak dojde buď k rozpadu, nebo volnějšímu 
    sdružení suveréních států.? A proč ? 
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