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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných pro 

analýzu zvoleného tématu 
1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a sledované cíle  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 

Autor si vybral téma poměrně nezpracovávané, a to jak v českém, tak slovenském 
prostředí (alespoň ve srovnání s jinými mezinárodními organizacemi, jimž je věnován 
výrazně větší prostor). Cíle práce jsou v úvodu řádně stanoveny a autor k nim v průběhu 
textu směřuje. Autor k tomuto účelu shromáždil relevantní dostupnou literaturu, jak 
primární tak sekundární. Nechybí ani zdroje, které vlastní integrační úsilí ČR a SR 
zasazují do širšího kontextu politického, společenského a ekonomického vývoje v obou 
zemích. Vzhledem k délce textu však autor nemohl zdaleka využít veškerý potenciál, 
který by z těchto zdrojů mohl vytěžit, což je asi největší slabinou práce. 
 
Po obsahové stránce se v práci nevyskytuje žádné hrubé věcné chyby či nepřesnosti, jen 
drobnosti, jako tvrzení, že V. Mečiarovi byla vyslovena nedůvěra v lednu 1994, ve 
skutečnosti to bylo až v březnu. Jinak je ale práce z hlediska věcného zpracována bez 
chyb. 

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

- 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 

Práce má logickou strukturu. V úvodu autor nastiňuje roli a fungování OECD a přes 
navázání prvních kontaktů mezi OECD a Československem přechází plynule k vlastnímu 
tématu práce. Z hlediska obsahu práce nevykazuje žádné závažné nedostatky nebo věcné 
chyby. Vlastní popis událostí spojených s integrací ČR a SR do OECD je správný, rovněž 
závěr, v němž autor vyhodnocuje, co bylo příčinou slovenského zpoždění na cestě do 
OECD, je správný. 
 
Z hlediska konečného výstupu bakalářské práce zarazí spíše její rozsah, který čítá 28 stran 
čistého textu práce. To se projevilo již u některých kapitol, jejichž zpracování by jistě 
zasloužilo větší pozornost. Formální náležitosti autor vcelku dodržuje, pouze u 
anglického summary se mu rozhodilo zarovnání textu do bloku. 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE   
 

Viz připomínky výše. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
5.1 Zastoupení u OECD má nejen svůj diplomatický, ale i politický význam. Víte, kdo 

v současnosti zastupuje zájmy ČR a SR u OECD a jaké pozice dotyční zastávali 
v minulosti? (Mám na mysli politické pozice zastávané po roce 1989) 

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
 
 
Datum: 17. ledna 2012                                             Podpis: ……………………………….. 


