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Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
Typ diplomové práce („bakalářská“ nebo „magisterská“): bakalářská  
 
Typ posudku („posudek vedoucího práce“, nebo „posudek oponenta“): posudek vedoucího práce 
 
Autor/ka práce: Jiří Křiváček 
 
Název práce: Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 
 
Autor/ka posudku : PhDr. Malvína Krausz Hladká                                                         Pracoviště: IPS, FSV, UK 
 
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
 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 1 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

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) 
 
Tento zaujímavý názov bakalárskej práce kolegu Křiváčka priamo predurčoval k čtivému a veľmi pútavému 
obsahu práce. Autor si za svoj cieľ zvolil analýzu vzájomných vzťahov takých dvoch dôležitých štátov západnej 
hemisféry, akými sú Spojené štáty americké a Venezuela. Vzťahy založené na obchodnej závislosti, ropnom 
obchode a ropnej politike. V tomto kontexte sa javí snaha autora o takúto analýzu ako veľmi aktuálna a prínosná 
– najmä pre českého čitateľa, ktorý nemá veľa možností preniknúť do podobnej tematiky. Aj to je dôvod, prečo 
predložená práca spĺňa základnú požiadavku, a to tematicky vhodne definovaný predmet štúdia. V celej práci sa 
výrazne prejavuje autorova schopnosť využívať vlastnú analýzu konkrétneho fenoménu a používať informácie 
o problematike, ktorými nepochybne oplýva. Môžem zodpovedne prehlásiť, že autor se pohybuje v oblasti, ktorú 
veľmi dobre pozná a je teda schopný predložiť ucelený súhrn informácií o problematike vzájomných vzťahov 
oboch štátov aj v širšom, předovšetkým časovo rozsiahlom, kontexte. Celkovo sa dá zhodnotiť, že predložená 
práca je vyváženým a logicky štrukturovaným textom a splnila svoj cieľ stanovený na začiatku. Práca tak dostála 
očákavaniam kladeným na kvalitnú záverečnú prácu.  
  
Oceňujem výber a zložitosť témy najmä z dôvodu nedostatku relevantných publikácií a schopnosť spracovávať 
literatúru cudzojazyčnú. Je vidieť, že kolega čerpal literatúru už počas svojho štúdia v zahraničí. Veľmi 
pozitívne hodnotím početné prílohy nachádzajúce sa prehľadne v celom texte v podobe grafov a tabuliek 
a takisto uvedenie zoznamu použitých skratiek. Autor takisto aktívne a zodpovedne pristupoval k písaniu a k 
práci na predloženom texte a pravidelne konzultoval s vedúcou práce. 
 
Predložená práca je mimoriadne kvalitne spracovaná bakalárska práca a dosahuje úroveň dostatočnú aj pre prácu 
diplomovú, preto v závere hodnotenia navrhujem po úspešnej obhajobe zvláštnu pochvalu dekana FSV.   

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

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Vedeli by ste stručne charakterizovať predpokladaný vývoj venezuelsko-amerických ropných vzťahov 

v blízkej budúcnosti? 
5.2 Aký význam mala Venezuela v americkej energetickej bezpečnosti? 
5.3 Aký je dopad ceny ropy na venezuelský vnitropolitický vývoj a ako ovplyvňuje vzťahy s USA? 
 
 
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) 
 
 
 
Datum: 7.6.2009………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


