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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Předložená BP vykazuje celkem 72 stran, ale necelých 60 000 znaků, což odpovídá 33 NS, a to včetně 
Projektu BP…? 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 



Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

A 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Student si zvolil poměrně specifické téma, konkrétně zaměřené, dobře ale uchopené z hlediska 
analýzy. Práce má logickou strukturu. Konceptuálně-metodologická kapitola je poctivě zpracována; 
metodou je kvantitativní obsahová analýza dokumentů, hlavně ale hodonotícíh zpráv Evropské 
komise o meziročním pokroku analyzovaných států ve vybrané rovině kodaňských kritérií v letech 
2012-2020. Informace byly kódovány do pozitivních a negativních hodnot. Po jejich zprůměrování 
se vytvořila množina indexů, které ale vykazovaly zřetelně horší hodnoty než oficiální index IRDI, 
z čehož autorovi vyplývá, že EK je jednoznačně vstřícnější při hodnocení reálné konvergence. Autor 
si klade otázky spojené s podmínkami kondicionality – proč EK neposkytuje adekvátní zpětnou 
vazbu kandidátský zemím. Jde tedy o otázky reálné validity hodnotících zpráv o dosaženém 
pokroku? Předloženou práci považuji z hlediska jejího zpracování za zdařilou a zcela jistě 
překračující průměr BP. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce vyjádřit 
v průběhu obhajoby:  

a) Chorvatsko není jedinou zemí Západního Balkánu, které se podařilo vstoupit do EU!; b) 
Vysvětlete, prosím, podrobněji fenomén state capture jajo politizaci státní správy.; c) proč 
kvanitativní analýza, když téma plnění určitých podmínek v institucionální oblasti spíše 
nabízí kvalitativní obsahovou analýzu.  

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       
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