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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); 
 

Koncepce práce zcela splňuje požadavky ve všech výše uvedených bodech. Autorka 
předkládá propracovanou případovou studii, která aplikuje teoretická východiska do praxe. 
Předložená práce je zajímavá a čtivá. Autorka prokázala schopnost dobře hierarchizovat 
informace, vystihnout důležité body a zachovat věcnost textu.  

 
 

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); 
 

Práce obsahuje drobné nepřesnosti (pro ilustraci: konstatování v úvodu, že “ izraelsko-
palestinský konflikt začal jako občanská válka ve třicátých letech minulého století”, které je 
navíc později vymezeno časově zcela jinak). Egypt dále není jediným státem, který již 
uzavřel plnohodnotnou mírovou dohodu s Izraelem, jak práce uvádí na straně 10.   
Vzhledem k posledním událostem v regionu by bylo dále dobré časově vymezit období 
předmětné analýzy a ukončit jej érou ex-prezidenta Mubaraka. Za současné situace je 
otázkou, zda přirovnávat Egypt k zemi, která má „stabilizační roli“ v izraelsko-palestinském 
konfliktu.  

 



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

 
Práce nemá zcela sjednocený poznámkový aparát.  

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Text obsahuje drobné překlepy a sporadicky také gramatické chyby. 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
Práce splňuje požadavky na DP. 
 

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

Jak podle Vašeho názoru ovlivňují současné změny na egyptské politické scéně mediační 
schopnosti Egypta – vůči izraelsko-palestinskému konfliktu, ale také mezi Fatáhem a 
Hamásem? 
 
Jak podle Vás může mediace ovlivnit posílení Muslimského bratrstva v Egyptě? 

 
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]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP. 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
I přes drobné nedostatky dosahuje práce na úroveň „výborně“.  
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13. června 2011 

 

 
 
 


