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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. 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. 500 znaků) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1  
2.2 Pochopení zpracované literatury 1  
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1  
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1  
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) 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. 500 znaků) 
 

      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 



 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1  
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1  
3.3 Dodržení citační normy 1  
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh 1  
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1  

3.5 Grafická úprava  1  
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) 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. 
500 znaků) 
 

      
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Autorka si zvolila velmi zajímavé téma, které zpracovává v širokém historickém záběru. Práce je logicky 
strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe chronologicky navazují a text vychází ze solidně zvládnuté 
interpretace shromážděných informačních zdrojů, a to včetně historických právních textů. V tomto ohledu lze 
práci považovat za pečlivě vypracovanou  studii zvolené problematiky. Autorčina práce se zdroji je vyhovující, 
její jazykový projev je kultivovaný.  Za částečné negativum považuji skutečnost, že díky pečlivému zmapování 
historických kořenů dnešního stavu je současná situace pojednána v zásadě velmi deskriptivně. Myslím, že by 
z hlediska politologického (politicko-geografického) textu prospělo, kdyby byla zařazena pasáž, jež by výrazněji 
srovnávala španělské argumenty a postoje ve vztahu ke Gibraltaru a severoafrickým územím Ceuta a Melilla. 
Rovněž je škoda, že v práci není jediná mapa, která by zkoumané území zobrazovala. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 V práci na mnoha místech operujete s pojmem iredenta/iredentismus. Jaký je rozdíl mezi iredentou a 

secesí? 
5.2 Na straně 8 uvádíte, že v souvislosti se Třicetiletou válkou Španělsko ztratilo území dnešní Belgie. 

Opravdu tomu tak bylo? 
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně – vel mi dobře   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: …8. června 2011……………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


