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TYP POSUDKU:  Posudek vedoucího práce:        
 
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   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 Vnitřní provázanost výkladu  1 
3.3 Ucelenost výkladu   1 
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 

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

logická provázanost, grafická podoba 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). 
 

Autorův text je dle mého názoru velmi dobrým příkladem kvalitně zpracované bakalářské práce. Text je 
logicky strukturován, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány do dostatečné hloubky a vykazují značnou vnitřní 
konzistenci. Práce se opírá o dostatečně rozsáhlý soubor informačních zdrojů, jazykový projev autora je 
kultivovaný. Jedinou výhradu mám k přepisu vlastních jmen, kde autor měl zdůvodnit, proč nebude používat 
běžnou (tím netvrdím, že správnou) transkripci do češtiny Kim Il-song namísto Kim Ir-sen, atd.  
Velice oceňuji, že autor pracoval samostatně a že se mu do práce podařilo vhodně zakomponovat teoretický 
fundament, na jehož základě pak vybudoval analytickou část práce.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Na straně 27 uvádíte, že Japonsko okupovalo Formosu již roku 1865, dle mých informací 

k tomu však došlo podstatně později (1895), mohl byste tuto skutečnost vysvětlit? 
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  
výborně   
 
 
 
Datum: V Praze, 8. června 2010                              Podpis: ……………………………….. 


