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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 X
1.2. Metoda práce X
1.3. Struktura práce X

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 1
2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2
3.3 Ucelenost výkladu 1
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu)
2

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Autorka volila téma, které svým specifickým zaměřením téměř vylučuje využití komplexních 
prací jiných autorů. Základními podklady pro zpracování takto pojaté práce tak jsou 
především primární prameny a vědecké analýzy anglicky publikujících autorů. Vzhledem 
k charakteru - bakalářské - práce se jedná o ocenění hodný počin, který, jak věřím, bude 
rozvinut i v textech navazujících (diplomová, příp. disertační).

Bakalářská práce nevynechává adekvátní historický exkurz, detailně mapuje současnost a 
s vhodně volenými argumenty nastiňuje blízkou budoucnost rusko – amerických 
odzbrojovacích smluv / jednání, včetně nutného střetu vize se skutečností. Přínosem dále je, 
že se autorka pouští do vlastní – byť omezené - analýzy. Kladem předkládané práce je rovněž 
stylistická a gramatická stránka (byť nikoli v českém jazyce).

Má připomínka je dvojího charakteru. Autorka mohla zvolit pro daný typ práce užší oblast 
výzkumu (např. komparaci jedné periody amerického, resp. ruského prezidentského období). 
Konečně nelze opomenout skutečnost, že čerpala především z prací anglicky píšících autorů a 
pohled ruské vědy veskrze v práci neuplatnila.

Výše uvedené však nic nemění na celkově velmi dobrém dojmu z předkládané práce. Celkově 
lze konstatovat, že bakalářská práce K. Vavrekové splňuje nároky kladené na daný typ práce a 
doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně – velmi dobře.



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

5.1 Jakým směrem se dle Vašeho názoru budou vyvíjet další bilaterální jednání obou jaderných 
supervelmocí?  

5.2 Jsou aktuálně dosažené dohody pro jednu ze stran výhodnější?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

výborně až velmi dobře
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