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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS!

AUTOR/KA PRÁCE:
Příjmení:

Haringová

Jméno: Ingrida

NÁZEV PRÁCE: Komparácia energetickej bezpečnosti Českej a

Slovenskej republiky
AUTOR/KA POSUDKU:
Příjmení: Kučerová
Pracoviště: IPS-KMV

Jméno: Irah

TYP POSUDKU: Posudek vedoucího práce
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím
1.1.
1.2.
1.3.
*)

Odchyluje se od tezí,
ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a Neodpovídá
odchýlení není vhodné schváleným
a v práci zdůvodněné
tezím

Cíl práce
Metoda práce
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:
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována

Hodnocení známkou*)
1
1
2
1
1
1

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

1

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
2.1
2.2
2.3
2.4
*)

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
2
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:
Předložená bakalářská práce je velmi pečlivě zpracována s využitím reprezetnativního
přehledu literatury zaměřené na oblast mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti.
Výtěžnost použitých zdrojů je vysoká.
Poměrně obšírně se autorka věnuje i teoretickému rámci použitelnému pro otázky
energetické bezpečnosti na pozadí dvou hlavních koncepcí mezinárodních vztahů - liberalismu
a realismu. Trochu nesystémově jsou označeny subkapitoly 1.3 a 1.4 jako stejného druhu
členění 1.1. a 1.2 . - subkapitoly 1.3. Postavení trhu z hlediska energetické bezpečnosti a 1. 4
Přístup trhy a instituce spadají pod liberální tradici, nejde o zcela samostatné koncepty
srovnatelné s liberalismem či realismem jako takovým.
Ve schváleném projektu práce mluví autorka o výzkumné otázce a hypotéze, což již ale
neopakuje v samotném řešení práce, ačkoliv má samostatnou kapitolu věnovanou
metodologii.
Celkově považuji ale tuto práci jako zdařilou a doporučuji ji ráda k obhajobě.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

Lze přirovnat stav energetické bezpečnosti ČR a SR k jiným státům ve střední Evropě? ČR x SR?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 6. 6. 2015

Podpis:

