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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) 



 

Z. Říšová pojednala evropskou politiku dvou kabinetů A. Merkelové. Za teoretické východisko zvolila 

otázku „normalizace“ německé Europapolitik. V úvodu autorka naznačila související hypotézy (s. 4) + 

podrobněji v kap. 2.2 teorie „normalizace“ (Normalisierungsthese). Zohledňuje i revelantní autory 

(Hellmann, Janning, Beichelt, Handl, Schmalz). Členění práce je správné a logické a studentka si klade 

velmi relevantní otázky.  Správně se věnuje také stručně historii SRN v EU a aktérům německé 

evropské politiky (kaop. 3.2). Pozitivně hodnotím, že autorka do své práce zařadila relevantní 

případové studie (např. krizi eurozóny, s. 47) u obou vlád (velká koalice i konzervativně-liberální 

koalice), na kterých demonstruje postoj Německa k EU. Srovnání v kap. 6 mohla podle mého ještě více 

rozpracovat a propojit s teorií. V závěru velmi správně hodnotí a odpovídá na hypotézy, které mj. 

v práci konzistentně sledovala.  

 

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) 

Práce je jazykově zvládnutá, přehledně členěná a obsahuje pravidelné odkazy. Z formálního hlediska 

práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 

tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 

 

Bakalářská práce Z. Říšové působí nejen informativním dojmem, ale je i koncepčně výborně pojata. 

Práce využívá zahraniční zdroje včetně pramenů. Za silnou stránku práce považuji podrobné 

zpracování východisek německé Europapolitik a aktérů politiky SRN ve vztahu k EU. Slabší částí 

práce je srovnání, kde mohla autorka konkrétněji doložit provázanost případových studií, které si 

výborně zvolila. Proto doporučuji, aby hodnocení zůstalo shodné s navrženým pouze v případě 

výborné obhajoby.  

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 

5.1 Při obhajobě doporučuji, aby autorka přiblížila, jak spolu souvisí ideový základ a kroky reálné politiky A. 



Merkelové. Srovnejte to prosím s obdobími předchozích kabinetů Schröder/Fischer, příp. s obdobím 

vlády H. Kohla.  

5.2 Jakou roli hraje Spolkový sněm (příp. parlament jako celek) v německé evropské politice. Změnilo se 

něco v souvislosti s rozhodnutím Spolkového ústavního soudu k Lisabonské smlouvě v roce 2009?  

5.3 Vyložte prosím termín „Integrationsverantwortung“. 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  

  

hodnotím známkou výborně   
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