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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).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1-2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 2-3
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
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 podoby; max. 2000 znaků).

Práce celkově splňuje formální požadavky kladené na tento typ práce, práce je 
strukturována do šesti kapitol (bez úvodu a závěru). Nicméně práce je až příliš 
rozsáhlá, což platí i celkovém počtu příloh. Práce celkově splňuje jazykové a 
stylistické požadavky, přesto se autorka nevyhla nedostatkům (zejména 
překlepům…), které jsou v práci jednoznačně viditelné.
Práce rovněž obsahuje značné množství příloh, které jsou vzhledem k tématu této 
práce vhodné. Z metodolického hlediska autorka využívá metody souladu a rozdílu. 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma
2

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).

Předložená práce představuje pokus o analýzu problematiky měnových unií, která 
zasahuje do politických věd (důlěžitý je zejména geografický aspekt)i ekonomie. 
Autorka ve své práci shromáždila značné množství zdrojů (odborné literatury, jejíž 
výčet však není úplný a bylo by vhodné ji rozšířit i empirických dat).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Předložená práce představuje pečlivou komparativní analýzů historických, 
současných měnových unií jako je XOF, XAF či východokaribský dolar (i de facto
měnových unií jako je unie jihoafrického randu, plánovaných měnových unií (např. 
v případě Východoafrické unie, západoafrická měnová unie). Celkově se jedná o 
téma, které není v politické geografii příliš zpracováno (jednou z výjimek je práce 
"Geography of Money") Za hlavní přínos práce lze považovat empirickou analýzou 
existujících měnových unií, kdy autorka shromáždila množství dat týkajících se míry 
diskrepance v politické, ekonomické, sociální v politické oblasti, což se promítá do 
perspektivy potenciálního úspěchu měnových unií. Autorka se rovněž pokouší o 
vlastní predikci životaschopnosti existujících i plánovaných měnových unií, tato část 
práce je však podstatně méně přesvědčová. S autorčinými závěry o nevhodnosti 
zavedení Západoafrické i východoafrické unie v důsledku značných socio-
ekonomických rozdílů mezi jednotlivými stát se nicméně lze stotožnit. Tuto část 
práce staví autorka na hypotéze, že existence více než přípustných rozdílů (kritérium 
je v práci stanoveno), existenci či zavedení měnové unie je rizikové. Hlavním 
přínosem práce je výběr samotného tématu, které je zajímavé a ambiciózní. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci považuji úroveň zpracování za 
dostatečnou. Na straně druhé se na práci negativně projevil nedostatek času na její 
finalizaci.



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Považujete ze ralizovatelný dlouhodobý plán AU na vytvoření jednotné africké měny?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                   Podpis:




