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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce se zabývá rolí mise EU v Ukrajině 

a Moldavsku pro stanovení funkčního režimu na hranicích obou zemí. Autor v práci hodnotí jednotlivé projekty 

mise na základě kritérií, která zvolil a která vycházejí z hodnocení EU. Dochází k závěru, že EUBAM je úspěšná 

v těch případech, kde se předpokládá přímá fyzická přítomnost na hranicích, zatímco u případů „teoretických“ je 

úspěšnost nižší. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Téma považuji za středně  

náročné, autor při něm musel projít relativně velké množství zpráv EUBAM, stanovit kritéria jejich hodnocení 

(pravda, vychází z hodnocení doporučeného EU) a ta pak aplikovat. U metodologického ukotvení nemám 

žádný problém, potud, pokud tedy nevadí, že se jedná spíše o úřední hodnocení mise, nikoli o akademickou 

metodologii. Autor jasně definuje, o co mu půjde, jak bude postupovat, což je jednoznačně pozitivní. 

Struktura práce je přitom naprosto logická.   

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je psána velmi kultivovaně, suchým, až technicistním jazykem. To je způsobeno jejím samotným 

tématem, čili není možné brát tuto poznámku jako výtku. U seznamu literatury by bylo záhodno nedávat 

výroční zprávy mezi sekundární zdroje.   

Formálně (spíše editačně) bych upozornil na to, že značka poznámky pod čarou se umísťuje až za interpunkční 

znaménko.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Jedná se o text z oboru Evropských studií, což jej pro mě činilo obtížně čtivým a zároveň i ztěžuje hodnocení. 

Práce je extrémně technicistní, téměř na samé hraně akademického textu a z mého pohledu je spíš úřední 

zprávou o působení mise. Stejně tak považuji i závěr, ke kterému autor došel, za relativně očekávatelný, tedy 

že mise dosahuje vyšší úspěšnosti v úzce zaměřených projektech, zatímco u těch obecnějších, kde navíc 

EUBAM nemá hlavní roli, je její úspěšnost výrazně nižší.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

• EU může být hlavně podněsterskými úřady vnímána jako negativní, popřípadě nikoli nestranná. Narail 

jste na něco takového?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.  

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


