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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 -       
1.2. Metoda práce -       
1.3. Struktura práce -       
*) 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). 
 
Původní teze a nástin práce nejsou k odevzdané práci připojeny. Metodologie není nijak rozpracována, 
je zmíněn analyticko-empirický přístup (autorka uvádí bohužel „metoda“, s. 11). Zvolená struktura 
práce je akceptovatelná; části, které autorka zařadila, ji vedou k hlavnímu tématu, tj. politice RF vůči 
středoasijským zemím. 
 
 
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  2 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 



*) 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  2 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 
3.3 Ucelenost výkladu  3 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.5 Dodržení citační normy 3 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
3 

*) 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). 
 
Vizte prosím následující část posudku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Alžběta Winklerová předložila za účelem obhajoby a ukončení bakalářského stupně studia práci 
s názvem Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední 
Asie v letech 2000-2008. Na textu pracovala v minulých dvou letech, intenzivnější spolupráce 
s vedoucí práce pak probíhala na jaře 2010.  
 
První část je poměrně zdatně zvládnutým pokusem o deskripci hlavních východisek ruské zahraniční 
politiky. Právě touto kapitolou prokázala autorka, že je schopna zvládnout nastudovat a zpracovat 
zásadní literaturu k tématu. Naopak části třetí, tj. samotnému hlavnímu tématu mohlo být uděleno více 
pozornosti. Do této kapitoly autorka zařadila také teoretické koncepty, jež mohly být představeny 
v kapitole první – například vysvětluje „hard“ a „soft“ nástroje zahraniční politiky (s. 46) či definuje 
Střední Asii (s. 37).   
 
Problémovou zůstává stylistika; text se na několika místech zadrhává a ve větách se často objevují 
nepřesné formulace a neobratná vyjádření; některé použité výrazy jsou neadekvátní (např. „Formulace 
zahraniční politiky v historickém kontextu“ – název podkapitoly 1.1). Jazykové nedostatky vedoucí 
práce přičítá částečně faktu, že autorka studovala v posledních letech převážně v zahraničí. Například 
však již samotný název práce mohl být formulován obratněji (na což autorka byla upozorňována). 
Jako vedoucí práce nicméně oceňuji, že se v posledních týdnech před odevzdáním textu autorce 
mnoho nejviditelnějších nedostatků v gramatice a stylistice podařilo odstranit; nemohu však popřít, že 
text nedosáhl požadované plynulosti. 
 
Co se týče formálních nedostatků, lze jich bohužel nalézt celou řadu: 
- kapitoly nezačínají na nových stranách 
- v textu je mnoho přepisů, znaky byly dodatečně upravovány tužkou 
- Použitá literatura (s. 66-72) nabízí několik velmi konkrétně zvolených sekcí (např. Neperiodická 
literatura, Periodická literatura, Internetové prameny a ostatní zdroje) a zařazení použitých zdrojů je 



v některých případech problematické (viz například zařazení zahraničních a bezpečnostních doktrín  – 
autorkou bohužel označovaných za koncepty – do části Internetové prameny a zdroje). 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Autorka se ve třetí kapitole zamýšlela věnovat „především prostudování strategických cílů, o 

jejichž dosažení prezident Putin v rámci ruské zahraniční politiky usiloval (…)“ (s. 9). Lze však 
v případě V. Putina hovořit o skutečně strategické zahraniční politice? Kde vidí autorka největší 
zlomy v zahraničně politickém diskursu Moskvy v letech 2000-2008?  

5.2 Text se zabývá situací v letech 2000-2008. Předpokládáme-li, že vliv V. Putina po roce 2008 
neustoupil, jaké důvody vedly autorku k ukončení práce rokem 2008? 

5.3 - 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
Práci i přes její nedostatky doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou dobře. 
 
 
Datum: 30.8.2010                                               Podpis: Markéta Žídková 


