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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

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

zdůvodněné

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

Neodpovídá 
schváleným

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Komentář ke schváleným tezím:         

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3
3.3 Ucelenost výkladu 2-3
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1-2
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2-3

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1-2
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu)
2-3

*) 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 
podoby; max. 2000 znaků).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1-2
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2
2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2
*) 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. 1000 znaků).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Jedná se o opakovaně předloženou bakalářskou práci kladoucí si za cíl zmapovat 
"fragmentační potenciál" současné Afriky na základě deskripce a analýzy existujících 
separatistických hnutí po roce 2011. Práce má jasně definovaný cíl, jasnou strukturu i 
odpovídající teoretické ukotvení. Lze konstatovat, že práce splňuje formální i obsahová 
kritéria kladená na bakalářské práce, včetně schopnosti shromáždit relevantní zdroje i jejich 
aplikace (i když se zjevnými limity). Výrazně slabší stránkou zůstává jazyk. Navzdory tomu, že 
se jedná o opakovaně předloženou práci, v tomto ohledu působí práce poněkud 
nekonzistentně a vytváří dojem, že byla zpracována ve spěchu. Nicméně oproti předchozí 
verzi se autorka snaží držet tématu a "neodbíhat" k výkladu o vnitropolitických konfliktech, 
byly odstraněny faktografické chyby (ne však všechny nepřesnosti) - to platí i o způsobu 
zpracování zvolených případových studií. Dle průběhu obhajoby doporučuji hodnotit jako 
velmi dobře.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

velmi dobře

Navruhuji hodnit velmi dobře-dobře dle proůběhu obhajoby.



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
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