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

 
Autorka si za svoj cieľ zvolila analýzu strategického partnerstva EU a Brazílie. Práca je koncipovaná do 
piatich kapitol a popisuje analyticky nielen samotné strategické partnerstvo (podrobný popis vzťahov 
oboch regiónov od roku 1957, dôvody a faktory navazovania partnerstva, základné dokumenty, ktoré 
súčasné a budúce vzťahy riešia, postavenie Brazílie v rámci integračné zoskupenia Mercosur a jeho 
platformu pre ďalšie prehĺbenie partnerstva apod.) ale je viditeľná aj autorkina snaha využívať vlastnú 
analýzu konkrétneho fenoménu. Používa informácie o problematike, ktorými nepochybne oplýva na 
načrtnutie ďalšieho vývoja a možností spolupráce, zapája aj aktuálne informácie (otázka biopalív, záujem 
o stále kreslo BR OSN atd.) a pripojila aj českú dimenziu vo vzťahoch k Brazílii v čase predsedníctva. 
 
V tomto kontexte sa preto javí snaha autorky o analýzu jedného z najambicióznejších štátov 
latinskoamerického regiónu a jeho potenciálneho vzťahu s EU ako veľmi aktuálna. Aj to je dôvod, prečo 
predložená práca spĺňa základnú požiadavku, a to tematicky vhodne definovaný predmet štúdia. Oceňujem 
takisto výber a zložitosť témy najmä z dôvodu nedostatku literatúry v českom jazyku a  schopnosti 
spracovávať literatúru cudzojazyčnú. Autorka aktívne a zodpovedne pristupovala k práci na predloženom 
texte a pravidelne sa stretávala na konzultáciách s vedúcou práce.  
 
Práca predstavuje hodnotný, ucelený a analytický pohľad na vzájemné vzťahy a splnila svoj cieľ: vysvetliť 
akým smerom vývoj prešiel za posledné obdobie, akým sa uberá a aké sú jeho špecifiká. Z formálneho 
hľadiska práca takisto spĺňa požiadavky na práce tohto typu kladené. Z týchto dôvodov považujem prácu 
za výbornú a po úspešnej obhajobe navrhujem členom komisie zvážiť návrh na pochvalu. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Krátko načrtnite možný vývoj vzťahov medzi EU a Brazíliou v blízkej budúcnosti s ohľadom na 

európske rozvojové projekty (zvlášť vzťahy Španielska a Portugalska k Brazílii) a tiež blížiaci sa sumit 
na jeseň roku 2009. 

5.2 Stručne popíšte důvody, ktoré viedli k silnejúcej pozícii Brazílie a důvody jeho ponímaní jako „lídra 
regionu“. 

 
 
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: ……………………………….. 


