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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  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     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2-3 
3.3 Ucelenost výkladu  3 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
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 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh X 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
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 podoby; 

max. 2000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:    Z hlediska vnitřní konzistence textu je za 
největší problém nutno považovat špatnou volbu států, které jsou srovnávány. Jediné, co jim 
je opravdu společné, je jejich geografická lokalizace v subsaharské Africe. Díky tomu se pak 
čtenář v každém státě, který je přiblížen, ocitá v jiném "světě", kde je jednotícím kritériem 
zájem USA, ale to je, dle mého názoru, zoufale málo.      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  3 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3-4 
*) 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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu: V názvu práce se objevuje termín 
geopolitický vliv USA v subsaharské Africe, ale nikde v práci jsem nenalezl zdůvodnění, proč se 
má jednat o geopolitický vli - většinou jsou popisovány jevy a aktivity, které je prostě možno 
označit termínem vliv. Autorka nezvládla správně vybrat příklady států, které komparuje, a 
její závěrečné zhodnocení (analýza?) se proto vyznačuje zcela banálními konstatováními, 
která sice objektivně  jsou výsledkem její práce, ale čtenáře nikterak neobohacují.           

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:  Bakalářská práce je věnována velmi složitému a náročnému tématu - 
komplexnímu posouzení proměny geopolitického vlivu v USA v subsaharské Africe. Namísto 
toho je však čtenář seznámen s vývojem ve čtyřech vybraných afrických zemích. Autorce zcela 
jistě  nelze upřít snahu přijít s originálním pohledem, ale její úsilí vyznívá dosti problematicky 
(například není zřetelné, proč se v názvu objevuje termín geopolitický, když v celé práci žádná 
zásadní geopolitický aspekt není přítomen). Prvním problémem je výběr zmíněných čtyř zemí, 
neboť je sporné, co a proč jejich výběrem přesně chtěla ukázat. Dále pak pokus o komparaci 
narazil na problém, že s výjimkou geografické přítomnosti v regionu subsaharské Afriky a 
zájmu USA vlastně  nemají nic jiného  společného. Konečně se pak ne zcela  přesvědčivě 
podařilo zmapovat dynamiku proměny globálního prostředí. Výsledkem je proto práce, která 
na otázky, deklarované v úvodu, odpovídá jen zkratkovitě a neúplně, respektive na vytvoření 
opravdu komplerxního pohledu vývoje postojů USA vůči Africe, či alespoň subsaharské Africe,  
nemůže odpovědět, neboť kontinentální rozměr není možno uchopit prostřednictvím pouhých 
čtyř zemí, navíc problematicky zvolených…         

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Píšete, že se USA o Afriku začaly zajímat až v souvislosti s bojem proti otrokářství, co však 

potírání pirátství a angažmá americké námořní pěchoty "u břehů Tripolisu"? 
5.2 V závěru uvádíte, že politika USA v Africe se bude především řídit snahou vyvarovat se chyb, 

k nimž na různých místech v Africe došlo. Nedomníváte se, že daleko zásadnější bude snaha 



vyvažovat vliv Číny, případně jiných vnějších aktérů? 
5.3 Zkuste se zamyslet na problématiku přístupnosti/nepřístupnosti různých afrických států. Jak 

moc, dle vašeho názoru, ovlviňuje politiku USA (ať již v Africe či kdekoli jinde) (ne)přístupnost 
různých států z moře? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 10. června 2012                                               Podpis: 


