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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 C 
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) Zvolte položku. 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

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

Na některých místech textu (viz dále) je až příliš patrné, že autor nevěnoval dostatečnou pozornost 
přepisu vlastních jmen a nebo geografických místopisných pojmů z angličtiny (případně ruštiny) do 
češtiny. Např. na str. 5  by nemělo být použito termínu inteligence, neboť se nejspíš jedná o 
zpravodajské služby..; vlastní jména jako např. Aleksey Filatov (str. 17), Zakharchenko (str. 18), 
Boroday (str. 19) se česky píší jinak a tak by bylo možné pokračovat. 

 



 

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 

B 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Píše se o ruských pasech, aniž by bylo vysvětleno, o co konkrétně se jedná 

 

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 práce je věnována relevantnímu a aktuálnímu tématu. Autor klade jednoznačně 
definovanou výzkumnou otázku – zda DLR a LNR odpovídají kritériím de facto state nebo puppet 
state, na kterou pečlivě a systematicky hledá odpověď. Z formálního i obsahového hlediska práce 
vyhovuje kritériím, která jsou na texty tohoto typu kladena. Pokud jsem k textu měl nějaké 
výhrady, například ohledně přepisu vlastních/geografických místopisných jmen z originálního 
jazkya použitých studií či literatury do češtiny, tak se nejednalo o problémy, které by jakkoli 
zproblematizovaly srozumitelnost textu či autorovu argumentaci. Autor téma zpracoval svědomitě, 
zdařile aplikoval teoretické modely i zvolenou metodologii a výsledkem jeho snažení je proto text, 
který je možno bez jakýchkoliv zásadních výhrad doporučit k obhajobě. 

 

 

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

Nemám otázek. 

 

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: A 

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: 12. 1. 2020 Podpis: _______________________ 


