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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:  Ačkoli došlo ke změnám oproti schválenému projektu, 
zpracování práce to spíše prospělo - zúžení tématu, hlubší, podrobnější analýza.        

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1

3.3 Ucelenost výkladu 1

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1

3.5 Dodržení citační normy 1

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

1-

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu)

1



*) 
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:  Musím napsat, že mě výsledná podoba 
práce pozitivně překvapila, nemám žádné zásadní připomínky.       

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 1
*) 

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:         

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

Shrnující komentář:  Stejně jako musela Klára čekat na oba hodnotící posudky ke své 
bakalářské práci, museli jsme i my čekat velice dlouho na to, kdy konečnou podobu této 
závěrečné práce uvidíme. Od chvíle, kdy jsem poprvé z Klárou probírala téma bakalářské 
práce uplynulo již několik let a v jednu chvíli to již vypadalo, že práce nikdy dokončena 
nebude. Téma se od původního námětu, který obsahoval migrační část - tedy kapitolu týkající 
se IDPs, vnitřních uprchlíků v Súdánu, posunulo spíše do oblasti mezinárodních vztahů či 
bezpečnostní problematiky,které mi již tolik blízké nejsou a tudíž s nimi ani nemohu 
dostatečně kompetentně pomoci jako vedoucí práce. Přesto jsem především ráda, že je text 
hotový a odevzdaný, zcela splňuje požadavky kladené na bakalářské práce na IPS a Kláře 
především přeji, aby své bakalářské studium konečně úspěšně dovedla ke zdárnému konci.        

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Zajímala by mě aktuální situace IDPs v Súdánu (tedy kapitola, která nakonec z textu práce byla 

vynechána, ale právě na tu jsem se těšila nejvíce, proto tuto otázku kladu).

5.2

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):



Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum:                                            Podpis:


