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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

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

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. 1000 znaků). 
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu  1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
 1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu  1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů   1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
 1 

*) 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). 



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce   1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu  1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru  1 
3.4 Dodržení citační normy  1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu   1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
 1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

 1 

3.8 Grafická úprava textu   1 
*) 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. 2000 znaků). 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Předložená práce se ve velmi širokém záběru zabývá jedním z nejdůležitějších témat současné poltické 
geografie/geopolitiky – Arktidou. Autor logickým a velmi dobře strukturovaným způsobem čtenáři umožňuje 
nahlédnout komplexitu problematiky zkoumaného regionu počínaje současným stavem mezinárodního 
námořního práva a konče diskutovanou problematikou možných negativních dopadů otevření Arktidy pro 
životní prostředí. V textu jsou představeni všichni zainteresovaní aktéři a je zdůrazněna jejich pozice, vedle 
nejčastěji diskutovaných sporných teritoriálních nároků a s nimi spojených možností těžby nerostných surovin 
jsou vhodným způsobem zapracována a akcentována i témata mající vztah k dopravě. Velmi autora oceňuji za 
schopnost do textu zakomponovat protichůdná stanoviska, jež vhodně ukazují na složitost a mnohovrstevnatost 
diskutované problematiky. Domnívám se, že zkoumaná problematika byla zpracována na úrovni jak z hlediska 
obsahového, tak z hlediska formálního a že práce vyhovuje standardům na texty tohoto typu kladeným. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Jedním z aktérů, o nichž se v posledních týdnech začalo v souvislosti s Arktidou hovořit je i Čína, jaká je 

její pozice? 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
 
Datum: 16. června 2010                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 


