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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  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. 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  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

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). 
 

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

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

V práci autor zdařile analyzuje zvolenou problematiku a splňuje předsevzaté úkoly. Role nerostných surovin 

v zahraniční politice je velice aktuální problematika a v případě Tomáše Ducháče je třeba ocenit zvolené 

téma, kdy se rozhodl analyzovat zahraniční politiku Spojených států a vliv dovozní závislosti na ropě ve 

spojení s Perským zálivem. Z tohoto hlediska má práce do velké míry nadčasové vyznění především s 

ohledem na další vývoj v regionu. Práce v mnoha ohledech přesahuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a to především z hlediska faktografického, kdy čerpá z bohaté škály zdrojů, což se pozitivně projevuje 

především na kvalitě 1. kapitoly. Z hlediska metodologického lze vytknout drobné nedostatky, kdy ve 3. 

kapitole se autor omezuje na deskripci a nevyužil možnost ke zvolení vhodných proměnných, které by 

ilustrovaly například vztah vývoje cen ropy a vojenské prostředky Spojených států dislokované v regionu. 

Případně se nabízí možnost diskursivní analýzy v případě projevů amerických presidentů ve vztahu k regionu. 

Rozpačitou stránkou práce je úroveň poznámkového aparátu a citační norma. Není zcela jasné, jakou formu 

autor zvolil, kdy prostor pod čarou využívá nejen k věcným poznámkám, ale také k citaci literatury, což není 

zcela standardní. Z tohoto hlediska je možné doporučit seznam zkratek jako vhodnou součást práce. Po 

formální stránce je práce pořádku. Z jazykového hlediska je text kvalitní a to i přes volbu cizího jazyka, což 

je pozitivně hodnoceno.          

 

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

5.1 Jakým způsobem probíhala cenotvorba ropy v 80. a 90. letech 20. století v trojúhelníku OPEC-

Saudská Arábie-Spojené státy americké? 

5.2 - 

5.3 - 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
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