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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 40 

Celkem  80 80 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 3 

Celkem  20 17 
    
CELKEM  100 97 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Vyzdvihnout bych chtěla zejména autorčinu práci s originálními zdroji. Studentka 
pracovala s množstvím článků a vyjádření v místním jazyku, což zvyšuje kvalitu 
práce a analýzy. Studentka také demonstrovala skutečně podrobnou a hloubkovou 
znalost balkánských reálií. Na příkladu utvoření nové vlády a konfliktních pozicích 
představitelů ohledně vstoupení do NATO se jí zdárně podařilo demonstrovat, jak 
národní identita utváří zahraniční politiku. Konceptualizace a teoretické ukotvení 
bylo provedeno vhodně, autorka se držela definovaných konceptů.    

Vedlejší kritéria: 

Text nebyl přehledně formátován. Četl se těžce, protože někde chyběly vhodné 
podnadpisy a studentka nezarovnávala text. Výroky politiků také pro větší 
přehlednost mohly být graficky odděleny od analýzy – kurzívou, odstavcem atd. 
Celkově text graficky působil tak, že se v něm čtenář ztrácel. Byly přítomné také 
překlepy nebo chybějící slova, nebo nesprávné anglické výrazy, ne však ve velké 
míře. Celkově byl jazyk práce sofistikovaný. 

Celkové hodnocení: 

Studentka provedla hloubkovou a solidní analýzu diskurzu v Bosně a 
Hercegovině a demonstrovala detailní znalost reálií i historie. Vyzdvihuji 
hlavně práci se zdroji v místních jazycích. Práce si jasně definovala částkové 
výzkumní otázky a v závěru si na ně uspokojivě odpověděla. Slabinou práce je 
její formální stránka. Práce byla málo přehledná a těžko se četla (viz Vedlejší 
kritéria). 

Výsledná známka: A 
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