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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       
*) 

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). 
 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

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 3 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) 
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). 
 

Přílohy v podobě map, grafů a tabulek lze v případě politicko-ekonomického tématu považovat za názorný 

doplněk textu, který poskytuje nejen argumenty podporující autorova tvrzení, ale také pomůcku pro 

pochopení dané problematiky případnému čtenáři. Jejich absenci lze tedy v tomto případě hodnotit jako 

chybu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 

a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 

V předkládané práci autorka zdařile analyzuje vliv Evropské unie na integrační snahy regionálních organizací 

mimo Evropu. V případě GCC se jedná o aktuální téma s významem především pro energetickou základnu 

regionu. Práce svojí kvalitou odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a to jak po stránce 

teoretického ukotvení, tak metodologického uchopení, i když v případě metodologie (jednopřípadová studie) 

se jedná o slabší stránku práce. Autorka pracovala s kvalitními zdroji, což se projevilo na informační 

bohatosti práce, i když některá témata jsou analyzována pouze zkratkovitě.  

 

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

5.1 Jak se GCC staví ke konfliktu Izrael - Palestina? 

5.2 Mohla by autorka podrobněji analyzovat dopad globální ekonomické krize na energetický 

sektor států v regionu (nejen GCC) a jejich ekonomiky? Jsou pro ně výhodné vysoké, 

konsenzuální či nízké ceny ropy? 

5.3 Nakolik lze GCC označit za úspěšný případ regionální integrace ve srovnání s organizacemi 

z jiných regionů, které těží ze vzoru EU?  
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

 

  
Datum: 9.6. 2011                                               Podpis: ……………………………….. 


