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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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

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: 

Jsem rád, že mohu konstatovat, že práce doznala výrazného zlepšení stran formálních aspektů 

(zejména pak v oblasti odkazování na literaturu a finálního přehledu literatury). Nyní se práce drží 

základních standardů BP. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

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 

D 

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

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

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

Oproti předešlé verzi práce, došlo k jistému rozšíření odborné literatury s kterou práce pracuje (občas 

se však zdá, že ono rozšíření je spíše formální). U minulé verze jsem kritizoval nepochopení role 

hypotézy (jakožto mostu mezi abstraktní teorií a měřitelnými daty), domnívám se, že v tomto ohledu 

ke zlepšení nedošlo. Mám za to, ža autopr napřed stanovil hypotézy a teprve poté hledal teorie, 

kterými by „podepřel“ své hypotézy. To nemusí být nutně špatné, problém je, že v této práci je ono 

navázání na teorie sporné. V každém případě bych očekával propracovanějí metodologickou kapitolu, 

ta by měla jasně říct, na jaké proměnné (faktory zájmu) se práce bude soustředit a jaké jejich 

hodnoty indikují, že máme přijmout/zamítnout H1/H2. Díky tomu je i empirická část měné zacílená, 

než by bylo vhodné a jako čtenář váhám nad přesvědčivostí závěrů. V minulé verzi jsem též kritizoval 

pojímání EU jako aktéra mv (z pohledu realismu krajně problematické). Autor nyní přidal odstavec, 

kde argumentuje Lisabonskou smlouvou jako předělem. Možná, že je jeho argument správný (dosti o 

tom pochybuji), každopádně měl být hlubší a propracovanější – právě proto, že realisté jako 

Mearsheimer, z které ho autor vychází tento náhled odmítají. Finálně v závěru mi chybý zarámování 

výsledků práce do existující literatury k tématu. Ať již s dlůrazem na daný případ, či teorie, s kterými 

autor pracuje. 

 

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 se zamšřuje na zajímavé a aktuální téma. Oceňuji nápravu formálních chyb. Považuji za 

trochu proměrněnou příležitost, že autor provedl spíše omezené (kosmetické) změny v obsahové 

části. Zejména stran metodologie a logiky využití teorií bych si představoval výraznější posun. I 

přes tuto kritiku nyní práce zjevně naplňuje základní požadavky na BP. 

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       



 

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: D 

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: 29. 8. 2019 Podpis: _______________________ 


