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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). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

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!) 
1- 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A 

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). 

 
K formálním stránkám práce nemám větší výhrady. Struktura práce je přehledná a logická,  
výklad má chronologickou i logickou posloupnost  a vnitřní provázanost. Autorka ovládá 
citaci i práci s odkazy. Po jazykové stránce je práce srozumitelná, výjimečné jazykové 
prohřešky či překlepy nebrání porozumění textu.          
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

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). 
 

Autorka čerpá z pramenů a literatury v rozsahu přiměřeném bakalářské práci a prokazuje 
schopnost aplikovat pro stanovené cíle vhodné metodologické postupy.  Snad jen při 
argumentaci někdy zůstává zbytečně stručná.         

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

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Aneta Antonínová si zvolila téma, jež je pro svoji kontroverzi na americké politologické i  
politické scéně stále živé (viz nedávné bouřlivé diskuse k návrhu zákona Freedom Act, který 
prezident Obama podepsal 2. června t.r.). Konflikt zmíněných pravomocí s ústavně 
zakotveným systémem checks and balances nebyl dosud v české politologii popsán.  
Autorka věcně hodnotí prokazatelná fakta a nedopouští se neopodstatněných interpretací. 
Ve své práci prokázala znalost metod politologické práce i spolehlivou orientaci 
v problematice. Její práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím supněm výborně.í  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Vysvětlete, proč se práce až na výjimky nezmiňuje o mimořádných pravomocích 

uplatňovaných v případech přírodních katastrof.  

5.2 Je Vám známo, jaký panuje v americké veřejnosti postoj k dilematu bezpečnost x ohrožování 
osobní svobody a jak tento postoj ovlivňuje současné kroky prezidenta v oblasti 
momořádných pravomocí?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  



 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


