
KARLOVA  UNIVERZITA  V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Katedra politologie Institut politologických studií 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 

 

 

AUTOR/KA PRÁCE:  

 

Příjmení: Šimková  Jméno: Veronika  

 

NÁZEV PRÁCE: Motivy a efektivita transregionální spolupráce: případová studie 

Asijsko-evropský dialog (ASEM) 

 

AUTOR/KA POSUDKU:  

 

Příjmení: Oklešťková  Jméno: Ivana 

 

Pracoviště: KMV IPS FSV UK 

 

TYP POSUDKU:  Oponentský posudek: 
 

 

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 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

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). 

 
Autorka si zvolila vysoce aktuální a přínosné téma transregionální spolupráce i vhodnou case study – Asijsko-

evropský dialog. Práce však vykazuje několik teoretických i metodologických nedostatků. Autorka se sice 

snažila problém spolupráce ukotvit v teoriích realismu a liberalismu, její teoretické exkurzy však nejsou 

propojeny s metodologií a z následného textu vyplývá, že jim autorka ve skutečnosti plně nerozumí (z práce 

např. není zřejmé, proč si jako jednu z teorie vybrala neorealismus, který se otázkou spolupráce na 

ekonomické úrovni fakticky nezabývá). 

 

Za hlavní cíl své práce si autorka klade objasnění motivů spolupráce v rámci ASEM a zhodnocení její 

efektivity. Bohužel však motivaci ke spolupráci v rámci ASEM nezkoumá, pouze odkazuje na několik zdrojů, 

jejichž závěry jsou obecné a není jasné, o jaký výzkum se vlastně opírají. Podobný přístup zvolila autorka 

v případě hodnocení efektivity, kde nakonec – pro nedostatek zdrojů – dochází ke zcela nepodloženým 

závěrům (podkapitola 9.1).  

 

Lze také říci, že autorka v práci nepředstavuje vlastní argumentaci (zejména v empirické části), pouze přejímá 

poznatky z citované literatury bez jejich dalšího hodnocení. 

 

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). 
 

Text je obecně velmi dobře a přehledně zpracován. S výjimkou několika překlepů nevykazuje práce žádné 

gramatické nedostatky, naopak z hlediska stylistiky ji není co vytknout. Autorka dodržuje citační normu a 

správně pracuje se zdroji. Rovněž přílohy práce považuji za vhodné. 

 

 

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 pečlivě zpracovaným textem, který splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Výběr 

tématu lze hodnotit kladně, stejně tak i snahu o jeho analytické zpracování. Slabou stránkou práce však je 

nedostatečné propojení teoretických premis s provedenou case study a výběr metodologie, která neumožnila 

autorce dosáhnout vytčených cílů. Ostatně složitost zkoumání efektivity ASEM přiznává v závěru i autorka – 

bylo by patrně vhodnější při nedostatku literatury zúžit původní záměr a zaměřit se místo toho např. jen na 

detailnější zkoumání motivů, které vedou aktéry ke spolupráci.  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŢ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 



5.1 Vysvětlete důvody rozdílného způsobu a hloubky integrace v Evropě a v Asii. 

5.2 Zhodnoťte potenciál neorealismu pro zkoumání spolupráce bezpečnostního a nebezpečnostního 

(např. ekonomického) charakteru. 

5.3       
 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

velmi dobře 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
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