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UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 

_______________________________________________________________________________ 

Posudek bakalářské práce (Politologie a mezinárodní vztahy) 
POZNÁMKA: Formulář vyplňte, vyberte známku, vytiskněte, podepište a doručte na sekretariát IPS. 
 

Jméno a příjmení autora/ky posudku JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 

Pracoviště Katedra mezinárodních vztahů 

Posudek Školitel/ka 

Jméno a příjmení autora/ky BP:Mariia Zhernovnikova 

Název BP: Krymská krize z pohledu mezinárodního práva a mezinárodněprávní prostředky reakce na 

ruskou agresi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

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 A 

 

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

Bakalářská práce neobsahuje žádné přílohy a tabulky, grafy, mapy a jiné grafické prvky, neboť to není 

nezbytné a ani vhodné, a kvalitu bakalářské práce to nijak nesnižuje. Z tohoto důvodu nejsou ve výše 

uvedené tabulce tyto položky hodnoceny.  
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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 A 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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. 

Autorka se ve své práci věnuje velmi aktuálnímu a zajímavému tématu, a to jak z hlediska 

mezinárodního práva, tak i mezinárodních vztahů. Práce se věnuje především mezinárodněprávním 

otázkám a tomu odpovídá i vhodně zvolená deskriptivně analytická metoda a položené výzkumné 

otázky, na které autorka ve své práci hledá odpovědi. Práce je původním a logicky strukturovaným 

odborným textem. Autorka při psaní práce prokázala výbornou znalost a orientaci v relevantních 

oblastech mezinárodního práva, schopnost kvalitní argumentace a znalost reálií na pozadí konfliktu 

mezi Ukrajinou a Ruskem. Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje i řadu 

odborných monografií a článků. Práce tvoří kompaktní logicky strukturovaný celek a odpovídá 

schválenému projektu, na jehož základě byla vypracována. Za silnou stránku práce považuji, že 

autorka ve své práci přehledně shrnula mezinárodní situaci na Krymu, vysvětlila zájmy Ukrajiny a 

Ruska na poloostrově Krym a velmi podrobně rozebrala krymskou krizi, a to jak z pohledu Ukrajiny, 

tak i Ruska. Oceňuji také právní rozbor situace na Krymu s odkazy na konkrétní ustanovení 

příslušných mezinárodních smluv, mezinárodních obyčejů a jiných mezinárodních dokumentů a ústav 

Ukrajiny a Ruska a rozbor právního pohledu Ukrajiny a Ruska na situaci na Krymu s vlastním 

hodnocením autorky práce. 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

------ 
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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: 29. 7. 2020 Podpis: _______________________ 

 

 

 

 


