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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma sice již bylo opakovaně zpracováno, nicméně pro 

české odborné debaty má pro srovnávací aspekty svoji atraktivitu 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody- Téma vyžaduje jednak znalost anglického jazyka a histotrického kontextu 

amerických ústavních a politických dějin, zvolená analytická metoda je adekvátní, 

ocenit je třeba práci s prameny a sekundární literaturou 

 

3. Formální a systematické členění práce, práce je členěna na kapitoly a je logicky 

vystavěna, úvod je věnován boji za nezávislost a vzniku USA, dále autor rozebírá „Články 

konfederace“ a vlastní jádro práce je venováno ústředním orgánům podle federální ústavy z 

roku 1787 a to z pohledu koncepce dělby moci, práce má i závěr a seznam použitých zdrojů 

 

4. Vyjádření k práci Práce je solidně zpracována, ocenuji práci s prameny a snahu 

formulovat vlastní závěry 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je originálním zpracováním, prameny a 

literatura jsou řádně citovány 

Logická stavba práce Viz výše, práce je logicky vystavěna 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Ano, je využita cizojazyčná litartura a prameny 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Dostačující vzhledem k rozsahu práce, snad jen závěr 

práce měl být lépe a šířeji propracován 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Dostačující 

Jazyková a stylistická úroveň Vyhovující 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě, otázka k obhajobě je, 

v jakých částech autor spatřuje 

nejproblematičtější místa americké federální 

úpravy a v čem je podle něj naopak inspirativní 

Navržený klasifikační stupeň Výborně/velmi dobře 
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