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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 A 
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 A 

 

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

Po formálnej stránke nemám k textu žiadne výhrady – práca je logicky štrukturovaná, jednotlivé časti 
na seba nadväzujú, zvolená citačná norma je sice komplikovaná (napr. neskracovanie odkazov 
v prípade opakujúcich sa citácií), ale autor sa jej konzistentne drží.  

 

 



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 

B 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Práca je silná v tom, čo si autor vytýčil – „popsat, jak se vyvíjela národnostní politika KSČ, v 
období od založenístrany, tedy roku 1921, až do přijetí Mnichovské dohody v roce 1938, a z 
jakých důvodů se vyvíjela danými způsoby“ – ako taká je však do veľkej miery tiež popisná. 
Na jednu stranu jej vlastne nie je čo vytknúť, autor chronologicky popisuje jednotlivé udalosti 
a opiera sa pritom o základnú literatúru k téme. Na druhej strane však práci chýba širšie 
zarámovanie, kedy by vlastnú tému zasadil do odbornej diskusie. To by, domnievam sa, 
umožnilo autorovi oprostiť sa od púheho popisu a prácu posunúť k analýze niektorých 
identifikovaných prejavov. Pretože nakoľko to, čo autor popisuje na českom príklade 
(presvedčenie komunistov, že buržoázia nie je schopná efektívne riešiť národnostnú otázku), 
je špecificky české?  To je otázka, ktorú som si pri čítaní práce kladla – a na ktorú by autor 
mohol odpovedať při obhajobe práce. 

 

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. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

 

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 



Viz dielčie časti môjho posudku. 

 

Navrhuji hodnotit: B 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 
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