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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) 
 

Práce se částečně odchyluje od schváleného projektu, ale tento je logicky zdůvodněn a je ku prospěchu práce. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 
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 1-2 
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!) 
1-2 

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) 
 
Bakalářská práce studentky M. H. Guyen s názvem Kambodža mezi Čínou a Vietnamem 1975-1979 má logicky 
vystavěnou strukturu a splňuje požadovaný rozsah. Nicméně rozsah některých kapitol je značně nevyvážený 
(např. 3.3.). Autorka zvolila zajímavé téma vnitropolitického vývoje v Kambodži, která ve 2. polovině 20. stol. 
procházela dramatickým vnitropolitickým vývojem doprovázeným externími vlivu porušujícími státní suverenity. 
 
Autorka se na základě teoretické literatury a případové studie pokouší analyzovat vzájemné vztahy mezi 
Kambodžou coby subjektu regionálních zájmů silnějších rivalů Číny a Vietnamu, ale i globálních mocností své 
doby – USA a SSSR v letech 1975-1979. Z formálního hlediska je práce relativně bez problémů až na občasné 
překlepy a stylistické nesrovnalosti. Autorka pojímá práci, z hlediska časového vymezení, velmi široce. Rozsáhlá 
část práce je věnována vzniku prvních útvarů na území zkoumaných států a historickému vývoji před obdobím, 
které je předmětem práci. To považuji za nadbytečné, protože zkoumání historického vývoje není předmětem 
práce, ikdyž je pochopení historických souvislostí vývoje v letech 1975-1979 nezbytné. 
 
Rovněž bych doporučoval širší rešerši zdrojů, které jsou v práci poměrně omezené. Zcela chybí monografie 
D. Chandlera (2000), Khmerové, B.Kiernana The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia 
under the Khmer Rouge, 1975-79, K.D.Jacksona Cambodia, 1975-1978. 
 
Celkově práce představuje objektivně zpracovanou (až na některé expresivní výrazy:  Vietnamci mohli 
uprchnout, ti méně šťastní (ženy a děti nevyjímaje) byli vražděni jako zvířata (s. 27) politologickou analýzu 
založenou na dobré znalosti vnitřní situace i schopnosti pracovat s vybranou literaturou. Především je nutné 
ocenit vlastní analýzu vnitropolitické situace založené na využití nástroje CAST. Autorka splnila cíl práce, 
podařilo se jí přesvědčivě potvrdit testovanou hypotézu a práce je celkově přínosem k danému tématu. 
Domnívám se, že práce ve výsledku překračuje požadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji hodnotit 
chvalitebně. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Zkuste vysvětlit příčiny mezinárodní uznání exilové vlády Demokratické Kampučie. 
5.2  
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. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


