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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         
1.3. Struktura práce   x     
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
Práce rozpracovává pouze zhruba bod 2/ statě projektu, nicméně autorovo zdůvodnění lze respektovat. K metodě se 
recenzentka nemůže vyjádřit, neboť nebyla v projektu práce specifikována.  
 
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  2 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
 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) 
 



  Autor nastudoval velké množství literatury a pramenů, což masivně doložil i přílohami. Jako problematické 
vidím nadužívání fragmentů citací pramenící patrně ze snahy o autenticitu a přesnost. |Drobnou výhradu mám i 
k uvádění některých faktů: např. počet dětí gen. Gómeze, jakkoli fascinující, je vzhledem k tématu irelevantní. 
 Pozor  na opakovaná konstatování ( např. na prvních 12 stranách a poté i dále  třikrát zmiňujete skutečnost, že 
USA byly ve dvacátých letech největším producentem ropy). 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
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!) 
3 

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) 
 
 Práce obsahuje na necelých sedmdesáti stranách  textu celkem 332 odkazů, které jsou uvedeny v poznámkách pod čarou. 
Dobrá polovina z nich by měla být uvedena jako zkrácená citace v textu, neboť pouze odkazuje na  zdroj, z něhož autor 
čerpal, a nepřináší žádné doplňující informace. Čtenář je tak nucen v textu neustále těkat a s obtížemi se soustředí na výklad.  
K jazykové podobě: text se vyznačuje dosti komplikovanou větnou stavbou, nesouladem větných členů, občas opomenutými 
přísudky, chybným psaním velkých písmen, množstvím překlepů (obsahuje/obsazuje) i záměnou slov  (těžiště, nikoli těžítko 
zkoumání), které komplikují porozumění textu. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Pan Křiváček prokázal ve své práci výbornou znalost tématu (třebaže polemizuji s mírně zavádějícím názvem 
práce, jemuž by slušel upřesňujícím podtitul) a s drobnými výhradami i znalost metod politologické práce.  
Výtky, které na jeho adresu oponentka směřuje, jsou vesměs formálního charakteru. Práci proto doporučuji k 
obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1   Jakým způsobem jsou ošetřeny bilaterální politické vztahy mezi USA a Venezuelou?    
5.2   Jak autor vysvětluje, že přes  zjevnou zahraničně-politickou mírumilovnost měla Venezuela  v 

osmdesátých letech 20. století nejvyšší zbrojní náklady na osobu (str. 53)?   
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
  velmi dobře   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 
Datum: …8.6.2009…………………                                                                Podpis:  


