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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. 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 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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 
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). 
 

Velmi kladně hodnotím schopnost autorky vymezit a důsledně aplikovat jasný a přehledný 
metodologický postup. Jediná výtka směřuje ke způsobu zvolené argumentace: časté opakování 
základních informací v úvodu kapitol působí spíše rušivým dojmem, navíc poněkud narušuje jinak 
logickou souvislost výkladu.  

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
3.3 Ucelenost výkladu  2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

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

logická provázanost, grafická podoba textu) 
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. 2000 znaků). 
 

Do budoucna bych autorce doporučil používat v textu zkrácenou verzi odkazů na použité zdroje – 
pomůže text zpřehlednit a nezatěžuje jej nadbytečně v poznámkách pod čarou. Gramatické chyby jsou 
v textu spíše ojedinělé, výjimečně se vyskytuje vadné psaní cizích jmen (Chiraq místo Chirac, s. 26) 
nebo stylistické neobratnosti („polské sousední státy bývalého Sovětského svazu“, s. 30; „Polský důraz 
na východní dimenzi politiky vstup Polska do Evropské unie neoslabil.“, s. 31; “Rusko pojalo 
energetiku ve své zahraniční politice poněkud svérázně a učinilo z ní nástroj své zahraniční politiky”, 
s. 45; trojí opakování slova “velmi” ve čtvrtém odstavci na s. 48). Z neznámých důvodů jsou některé 
odstavce odsazeny, jiné ne.  
 
Myslím, že autorka plně nevyužila příležitost k analýze, kterou nabízí skutečnost, že jak EU, tak 
Německo označují svůj vztah k Rusku jako strategické partnerství. Přímé porovnání chápání povahy 
obou strategických (nebo možná „strategických“) vztahů by mohlo být přínosné. 
 
Autorčino prohlášení, že „postoj Polska a Německa vůči Rusku v souvislosti s gruzínskou [nikoli 
“Gruzínskou” – pozn. autora] krizí byl na evropské úrovni naprosto shodný” (s. 42), je sporný a do 
značné míry odporuje předchozím autorčiným závěrům. Fakt, že obě země podpořily společnou 
evropskou pozici, není sám o sobě známkou totožnosti jejich individuálních postojů. 
 
Výsledná komparace (s. 54-55) by mohla být obsáhlejší, výrazněji strukturovaná a dospět k určitému 
zobecnění. V předložené podobě působí spíše nadbytečně a nemá dostatečnou přidanou hodnotu. 
 

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

Posuzovaná práce je dobře promyšleným a zpracovaným textem, který je přehledně strukturován, má 
nepochybné analytické kvality a je také napsán odpovídajícím jazykem.  Nedostatky a chyby jsou 
pouze dílčí: nedotaženost komparativního záměru při závěrečném porovnání polské a německé 
politiky, některé stylistické neobratnosti, zbytečné opakování informací (i slov v některých pasážích). 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou až velmi dobrou, v závislosti na 
výsledku obhajoby. 



 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Který z rozdílů mezi německým a polským přístupem může do budoucna nevíce komplikovat 

vytváření jednotného postoje EU a proč?  
5.2 Domníváte se, že lze do budoucna očekávat konvergenci mezi polskou a německou politikou 

k Rusku? 
5.3 Jak významnou roli hraje v polsko-německo-ruských vztazích (a následně v unijní politice) 

dokončení plynovodu Nord Stream? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  
výborně-velmi dobře 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 

- - - 
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