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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);

Téma práce je relevantní (ikdyž ne zcela inovativní), výzkumná otázka přesně a vhodně 
stanovena. Práce je z teoreticko-metodologického jasně vymezena, teoretická část práce 
je dobře zpracována, totéž platí i o zvolené metodě. Seznam zdrojů představuje nejslabší 
část práce a zasloužil a jejich výběr i rozsah by zasloužil výrazně větší pozornost.

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);

Přestože není téma zcela originální, práce představuje zajímavý přínos k oboru, autorka 
prokázala schopnost samostatné analytické práce i relativně precizní a objektivní přístup.

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

Zejména seznam bibliografie by zasloužil korekturu, autorka v některých případech jen 



zkopírovala jména autorů či publikací z Amazon či jiných webových zdrojů, aniž by se 
obtěžovala formální úpravou.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Práce až na výjimečné hrubé chyby je bez výraznějších stylistických či gramatických 
nedostatků.

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

V pořádku.

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

NE

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]);

Autorka zpracovala odpovídající diplomovou práci s dostatečným teoretickým vymezením, 
metodologicky je práce rovněž v pořádku. Autorka rozpracovala koncepty euroasianismu, 
neoeuroasiansimu, geopolitický přístup Duginova. Na druhé straně je nutné konstatovat, že 
tématický rozsah práce je až příliš široký a neumožnil autorce věnovat se důkladné 
analýzce vztahu Ruské federace k jednotlivým státům ve zkoumaném prostoru.

8. navrhovaná klasifikace.
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