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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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury 1-2
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu 1-2
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2

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 1-2
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1-2
3.3 Dodržení citační normy 1
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2-3

3.5 Grafická úprava 2
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 KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků)

Autorka si za cíl své práce vybrala poměrně obtížné téma – vliv a proměnu vlivu USA v subsaharské Africe 
v průběhu 2.pol.20.stol. Autorka se pokouší analyzovat vliv USA v období, kdy kontinent prošel několika 
odlišnými geopolitickými situacemi, redefinicí mezinárodního uspořádání po roce 1945, delegitimizací 
kolonialismu na základě rezoluce VS OSN  1514 z roku 1960, studenou válkou a následně demokratizací 
kontinentu po roce 1990.
Po formální stránce je práce víceméně v pořádku, rozsah je dostatečný, po stylistické a gramatické stránce práce 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, ale gramatické chyby a překlepy jsou poměrně časté.
Práce se zdroji vykazuje určité nedostatky, které však nejsou zásadní. Z formálního hlediska je problematická 
především struktura práce, kdy jednotlivé kapitoly jsou v disproporčním rozsahu a v některých případech tvoří 
jen několik řádků.
Autorka vychází z poměrně komplikovaně a nejasně vystavěné hypotézy ve znění: „Dnešní vztahy USA a 
vybraných států subsaharské Afriky jsou do značné míry determinovány minulostí. Otázka lidských práv a 
rozvoje demokracie je v zahraniční agendě poměrně nová, vážněji se prosazuje až od konce 80. let. Kromě 
toho, se ale přístup USA k africkým státům mnoho nezměnil, stále dominuje politika „něco za něco“ – peněžní 
podpora za svobodné volby (místo za boj proti komunismu). Hlavním hybným motorem se pro USA stalo 
neopakovat chyby studené války, čímž se jejich politika stává méně obratnou a méně schopnou, tj. bojí se 
efektivně zasahovat do vnitropolitických i mezinárodních konfliktů, pokud není přímo ohrožena bezpečnost
USA (z vojenského i surovinového hlediska).
Samotná hypotéza je problematická. Nelze souhlasit s tvrzením, že agenda lidských práv a demokracie je 
přítomna v ZP USA až od 80.let, ani s tvrzením, že se USA „bojí“ zasahovat v konfliktech, kde není v sázce 
jejich národní bezpečnost. Proti tomu jednoznačně svědčí aktivita USA v jednotlivých regionech subsaharské 
Afriky. Rovněž nelze akceptovat, že hlavním motorem USA je snaha neopakovat chyby studené války, toto 
tvrzení jednoznačně podpírá aktivity USA na daném kontinentu ke konci 20.stol. i na počátku 21.stol.

Co lze na práci rozhodně ocenit je metodologický přístup. Na základě práce s empiricko-analytickou metodou a 
Millovou metody shody aplikované na definované proměnné ve čtyřech case studies – Rwanda, Libérie, Nigérie 
a Somálsko se autorka pokouší o samostatný politologický výzkum. Na druhé straně je nutné konstatovat, že 
tento výzkum zůstává v poněkud povrchní rovině. Rovněž pasáže věnované minulému vývoji zůstávají spíše 
v rovině historické exkurzu do vnitropolitického vývoje jednotlivých států a nikoliv o analýzu geopolitického 
vlivu v USA na tyto státy.



Problematické je časové vymezení zkoumaného tématu, kdy se autorka odchyluje od časové osy definované 
v názvu a sama uvádí: „Časové vymezení je následující: od prvních osvobozeneckých snah po současnost, tedy 
válku proti terorismu.“
Práce obsahuje i mylné závěry. Např. zcela nelze souhlasit se závěrem, že: „Dále vyplynulo, že USA již 
nepodnikají samostatné akce, vždy jednají pod záštitou Rady bezpečnosti, jejíž rozhodnutí také velmi silně 
ovlivňují.“ Toto tvrzení je bezpochyby chybné a je jen důkazem, že autorce se nepodařilo proniknout ve větší 
míře do zkoumané problematiky. Dalším obdobným, tvrzením: „USA definitivně ukončily vojenské operace v 
regionu. (str. 70 – myšleno v regionu východní Afriky, konkrétně v Somálsku). Toto tvrzení naprosto 
neodpovídá existující realitě, kdy USA stále zasahují v regionu ze své vojenské základny v Džibuti. Celkově 
práce splňuje požadavky a v případě úspěšné obhajoby ji navrhuji hodnotit chvalitebně.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři):
5.1 Vysvětlete, jakým způsobem byl v souladu s RB OSN zásah USA v…Súdánu v 90.letech 20.stol. či v

Somálsku na poč.21.stol.?
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: ………………………………..




