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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. téma velmi aktuální; vhodně zvolené výzkumné otázky, vyvážená konceptuální 
diskuse s empirickou analýzou 

ii. analýza z perspektivy vztahu mezi PMCs a monopolu na užití legálního násilí, 
jednopřípadová studie  

iii. autorka prokazuje výbornou orientaci v existujících literatuře a dalších zdrojích 
iv. struktura textu je logická, přehledná a proporcionálně vyvážená  

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

autorka vhodně překládá termíny do češtiny a stylistika je na adekvátní úrovni,  zdroje 
vybrány vhodně, přesnost vyjadřování je vysoká, interpretace  je adekvátní a založena na 
empirickém podkladu  

 
 



3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 
biblio ok, odkazy ok, citace ok 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

vyspělá 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

adekvátní 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

nemám 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
doporučuji k obhajobě 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
 
„1“ – výborně s doporučením na pochvalu děkana za vynikající DP 
 
datum       podpis 
 
 
7.9.2011 

 
 
 
 


