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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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

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!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       

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). 

 
      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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). 
 

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Předkládaná práce se nabízí relativn komplexní posouzení situace v súdánském 
Dárfúru. Autorka se pokouší hledat odpověď na tři v úvodu vytyčené otázky týkající 
se možností řešení, aktérů angažovaných v těchto řešeních a konečně efektivity a 
vzájené kompatibility daných řešení.  V samotné práci se autorka věnuje také 
příčinám súdánského konfliktu. Z výše uvedeného je patrné, že deklarované cíle 
práce přesahují možnosti bakalářské kvalifikační práce. Autorka se věnuje 
především otázce druhé, přičemž kontext první otázky se navrací ve většině pasáží. 
Odpověď na třetí otázku se objevuje až v samotném závěru. Sice logicky navazuje 
na předchozí pasáže, nicméně není jí věnována samostatná hlubš analýza. 
 
Šířka záběru neumožnila autorce lépe využít teoretikých nástrojů (resp. efektivní 
využití teorie by práci vhodně zúžilo). Na druhou stranu se autorka teoretickým 
konceptům nevyhýbá a v zásadě vhodně jimi uvozuje empirické pasáže. V této 
souvislosti lze také namítnout, že používá poměrně neortodoxní/široké uchopení 
některých základních konfliktologických pojmů (resp. využití termínů peace-making, 
peace enforcement a peacekeeping přímo v názvech kapitol nepovažuji za šťastné), 
jakkoli vnímám inspirci uvedeným zdrojem. 
 
Po empirické stránce však nemám žádné výhrady a oceňuji také solidní zdrojovou 
základnu. Podobně lze ocenit snahu o analytické závěry (jakkoli by mohly být lépe 
opřeny o koncetuální základy).  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1       

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a přikláním se k velmi dobrému hodnocení. 
Práci by prospělo zúžení a efektivnější práce s teorií. 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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