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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)

Práce se částečně odchyluje od schváleného projektu, ale tento je logicky zdůvodněn a je ku prospěchu
práce.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou

Bakalářské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3
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)

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)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků)

Bakalářská práce studentky V. Kotlánové zabývající se teoretickými koncepty secese a jejich aplikací na 
případovou studii Katangy, která představuje secesionisticky naladěný region v Demokratické republice Kongo 
(dříve Kongo, Zaire…) a čtyř jihoafrických bantustanů (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei, Venda) je 
zajímavou a poměrně originální prací. Studentka si vybrala velmi náročné téma zasahující do oblasti politické 
geografie, geopolitiky, mezinárodních vztahů  i politické filosofie. Přestože jsou zvolené případové studie 
staršího data, studentka v rámci svého multidisciplinárního přístupu prokázala, že se stále jedná o velmi 
aktuální téma, což prokazuje vývoj nejen v subsaharské Africe. Aktuálnost tématu liberálních teorií secese, 
které se diskutovaly především v 80.letech minulého století, se prokázala především v souvislosti se secesí
Kosova a jihu Súdánu, kde lze právě vysledovat inspiraci jednotlivými liberálními teoriemi secese.
Celkově práce splňuje formální, obsahové i metodologické požadavky kladené na bakalářskou  práci. Práci lze 
vytknout jen přílišný důraz kladený na teoretickou část na úkor části empirické a nedostatečný počet 
monografických prací, se kterými autorka v práci operuje. Celkově navrhuji práci hodnotit jako výborně.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři):
5.1 Jaký je z hlediska liberální teorie secese (Birch, Beran) výklad rozdílného přístupu mezinárodního 

společenství k secesi Kosova a jihu Súdánu.
5.2 Který případ úspěšné jednostranné secese bez souhlasu centrální vlády lze z hlediska přístupu 

mezinárodního společenství přirovnat k případu Jižního Súdánu.
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: ………………………………..




