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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);
This is a qulity thesis with strong theoretical and methodological basis. It contains suitable
research design, the topic is original enough for making an interesting analysis. Sources
adequate, as is their discussion and use.

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);
Precise interpretation, good selection of available data and empirical cases.

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

4. stylistická a jazyková úroveň textu;
All fine.

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

ok
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;
1. One of the issues that is not discussed at length and is yet relevant is the creation of
negative image of Israel around the world as a result of the targetef killing policy. Discuss
this in light of political consequnces and broader political developments in the region.

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]);
The work clearly matches the expected standard for MA thesis.

8. navrhovaná klasifikace.
I assess the thesis „excellent“ (1)
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