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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE

1.1.
1.2.
1.3.

1. Odpovídá Odchyluje se od tezí,
schváleným ale odchýlení je
tezím
vhodné a v práci
zdůvodněné
Cíl práce
X
Metoda práce
X
Struktura práce
X

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

Neodpovídá
schváleným
tezím

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
Argumentace a úplnost výkladu

Hodnocení známkou
2
1
2
2

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

4. SHRNUJÍCÍ

Hodnocení známkou
1
2
2
2
1
2
1
2

KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Uchazečka volila téma, které svým specifickým zaměřením téměř vylučuje využití
komplexních prací jiných autorů. Touto optikou tak lze hodnotit téma jako více než adekvátní
k charakteru bakalářské práce. Její rozpracování v podobě navazující diplomové práce by bylo
vhodným profilováním autorky v dané problematice.
Téma je vhodně zvoleno vzhledem k aktuálnosti problému a k dobru lze autorce rovněž
přičíst, že si jako cíl zvolila úzký segment a nepouští se do obecné roviny, ve které by
nemohla v takto pojaté práci shrnout veškerá fakta. Z kompaktnosti celku je rovněž vidět, že
autorka se problematikou zabývá již delší dobu, má pro ni cit a danému problému rozumí.
Kladem předkládané práce je rovněž stylistická a gramatická stránka (byť nikoli v českém
jazyce).
Má drobná poznámka se vztahuje k absenci většího důrazu na vlastní závěr uchazečky
vyplývajícího z jinak vhodně analyzované a strukturovaného rozboru a vyhodnoceni obou
táborů. Postrádám explicitnější konstatování, že v tuto chvíli zřejmě neexistuje adekvátní
mezinárodní sankce aplikovaná OSN, která by mohla situaci výrazně změnit.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2

Byla by vhodným řešením vzniklé situace vojenská angažovanost?
Má charakter sankcí vliv na politické zřízení země, jíž jsou sankce oktrojovány?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

výborně až velmi dobře

Datum: 9. 6. 2011

Podpis:

