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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. Téma předložené práce je dlouhodobě aktuální, nepatří sice mezi prioritní v české 
zahraniční politice, to však neubírá jeho důležitosti, neboť v posledních 15 letech 
tvoří její nedílnou součást. Výzkumné otázky jsou jasně formulovány – obsahem a 
šíří zkoumání pro jejich zodpovězení odpovídají dostupnosti materiálů a literatury. 

ii. Teoretické ukotvení je velmi obtížné vzhledem k zaměření zkoumané problematiky 
i její interpretaci v materiálech mezinárodních organizací (OSN,OECD,…), s nimiž 
autorka mimo jiné pracovala, právě tak jako v aplikační rovině (ZRP ČR) na 
základě dokumentů českých institucí. Autorka se s tímto problémem vypořádala 
v rámci možností velmi solidně. 

iii. Viz ii. 
iv. Práce má logickou strukturu, je rozepěna do 4 kapitol na sebe navazujících, 

obsahuje všechny náležitosti požadované od diplomové práce. 
 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Autorka vhodně vybírala primární i sekundární zdroje pro zpracování jednotlivých kapitol, 



práce je sice více popisného než analytického charakteru, ale to vyplývá z možností, které 
zpracování takovéhoto tématu poskytuje, formulování ryze vlastních názorů by autorku 
mohlo zavést do oblasti spekulací, ale tomu se úspěšně vyhnula. Závěry formulovala 
v intencích oficiálních materiálů. 

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
 
Bez připomínek. 

 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
 

Hodnotím pozitivně. 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

Práce obsahuje všechny požadované součásti. 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Jak autorka vnímá výběr prioritních zemí v rámci ZRP ČR – je jejich počet odpovídající ?, 
doplnila by jej nebo zredukovala? O jaké země a proč? 

 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, doporučuji ji 
k ústní obhajobě. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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