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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  2 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 



 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy 1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh -- 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.5 Grafická úprava  1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) (max. 
500 znaků) 
 

      
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Téma předkládané bakalářské práce je velmi zajímavé a jeho výběr je nutné ocenit. Nicméně se jedná o téma 
poměrně široké a to s sebou nese mnohá úskalí – ne všem se povedlo autorovi vyhnout.  
 
Autor zvolil správnou metodu zpracování daného tématu a vcelku se mu podařilo se držet vytyčeného 
tématického zúžení. Nicméně je znát, že mnohé skutečnosti považuje za zřejmé a má k tématu nastudováno 
daleko více, než ve finále v práci mohl využít. To se bohužel projevilo zejména na stylu psaní – je většinou 
poměrně nepřehledný, obsahuje dlouhá souvětí a krkolomné větné konstrukce, které nejen komplikují četbu 
jako takovou, ale ovlivňují bohužel i pochopení jednotlivých argumentů a textu samotného. V práci se 
objevují i gramatické chyby a nepřesnosti, kterých se bylo možno vyvarovat (v dlouhých souvětích je 
složitější udržet správné používání čárek a slovních koncovek…). 
 
Co se formálních nedostatků týče, poukazuji rovněž na absenci jasného označení úvodu, těla a závěru práce 
– částečné rozdělení v obsahu nekoresponduje zcela s textem práce samotné. Ani úvod ani závěr nejsou 
v textu nijak označeny. Současně úvod práce by měl obsahovat krátké hodnocení použité literatury, tedy 
pokud se nějak nezměnily nároky formální stránky bakalářských a magisterských prací.   
 
Za vážnější nedostatek však považuji velmi vágní vymezení konceptu „Nového Blízkého východu“ v práci. 
Obecné kontury politiky USA sice většina studentů a členů akademické obce zná, ale absence alespoň jejich 
krátkého popisu v úvodu podle mého názoru neumožňuje jasně určit, zda autorovy argumenty ohledně 
selhání této představy americké zahraniční politiky jsou skutečně relevantní. Přestože je zřejmé, že nelze 
konceptu v rozsahu bakalářské práce věnovat příliš prostoru, necelá strana popisu je podle mého mínění 
nedostatečná. 
Lituji rovněž, že střední část práce, věnovaná popisu dopadů americké politiky v regionu (velmi zajímavě 
rozdělené na státy a tématické problémy – přestože právě toto rozdělení umožňuje pouze velmi povrchní 
pohled na problematiku), se odkazuje v podstatě pouze na jeden zdroj. 

 
 



Obecně hodnotím práci jako velmi zajímavou a fundovanou. Je zřejmé, že autor se tématu věnuje a má o něj 
zájem a v tomto směru by bylo velmi dobré, kdyby pokračoval v další akademické práci. Zpracované téma je 
díky své šíři i aktuálnosti ideální k dalšímu zkoumání např. v magisterské práci.  
    

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Jak byste krátce charakterizoval hlavní body americké koncepce „Nového Blízkého východu“?  
5.2 Uveďte praktické kroky americké administrativy v rámci tohoto konceptu směrem k Libanonu (více do 

hloubky, než je uvedeno v práci) – jeden či dva příklady. 
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě – ve výběru tématu i jeho zpracování vidím velký potenciál pana 
Šupolíka. Nicméně práce je zbytečně neučesaná a s formálními nedostatky, které kazí celkový dojem. Tyto 
výhrady však pouze doplňují nejasnost vymezení ústředního konceptu „Nového Blízkého východu“  
a zjevný nedostatek použití zdrojů (citace jediného) v části práce hodnotící selhání aplikace konceptu 
v rámci praktické politiky v regionu – tyto lze označit za největší nedostatky celé práce. 
 
Z výše uvedených důvodů hodnotím práci prozatím mezi výborně a velmi dobře s tím, že pokud bude autor 
schopen zodpovědět při obhajobě otázky uvedené v bodu 5 tohoto posudku, doporučuji práci hodnotit jako 
výbornou. 

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


