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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); 
 

 
Studentka si zvolila, jak ostatně vyplývá z názvu práce, téma jež je přirozeně a logicky 
vymezené a to jak z hlediska časoprostorového, tak i pokud jde o teoreticko-metodolgický 
přístup. Domnívám se, že metoda, kterou pro posuzování síly postavení Ruské federace 
v postsovětském prostoru zvolila je vhodná a umožnila jí dojít k akceptovatelným závěrům. 
Pokud jde o zdroje, na nichž je práce postavena, měl jsem – a mám stále, dílčí výhradu 
k některým použitým pracím (zejména text Hodač-Strejček), neboť existují texty aktuálnější 
a zároveň jdoucí do větší hloubky. Tento dílčí problém však diplomantka poměrně 
uspokojivě vyřešila tím, že se svůj text snažila (a na řadě míst se to velmi zdařile podařilo) 
maximálně aktualizovat za pomoci zdrojů elektronických.   

 
 

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); 
 

V tomto ohledu se dle mého názoru jedná o práci průměrnou v tom smyslu, že autorka 
shromáždila a utřídila relevantní množství zdrojů, na nichž – v souladu se zvolenou 
metodologií, založila svou analýzu. Určitým problémem se ukázal být poměrně velký počet 
zkoumaných případů, k nimž vždy nebylo možné sehnat informace, jejichž zpracování (a 



hodnověrnost obsažených informací a dat) by bylo identické a tedy (relativně) snadno 
komparovatelné. Diplomantce se nicméně zvolenou strukturu podařilo dodržet. 

 
 

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

 
 
Z formálního hlediska práce odpovídá standardům na texty tohoto typu kladeným. 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Autorčin jazykový projev je kultivovaný, prohřešky proti gramatice či stylistice ČJ se 
vyskytují minimálně, nikde pak nekomplikují srozumitelnost textu. 
 

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

 
Práce obsahuje všechny standardně požadované náležitosti. 
 

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

 
Nejsou 
 

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]); 
 

Jedná se o solidně zpracovanou práci, autorka dokázala svůj projekt srozumitelně a věcně 
správně realizovat, s jejími závěry lze bez zásadních debat souhlasit. Jednotlivé části 
práce na sebe logicky navazují a díky zvolené metodologii jsou jednotlivé části textu vnitně 
konzistentní. Práce vyhovuje standardům jak formálním, tak i obsahovým. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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