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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
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
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).

Dle mého názoru si autor vzal příliš složité a rozsáhlé téma na zpracování v rámci 
bakalářské práce. I z toho důvodu nemohl danou problematiku analyzovat 
důkladněji. Na druhou stranu bych ale rád podotkl, že se Sedláčkovi podařilo zachytit 
nejdůležitější momenty vytváření této aliance a její problémy. 

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 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).

Vzhledem k danému tématu (Centrální mocnosti) bych čekal, že autor využije 
německé historiografie, která tomuto tématu věnuje dostatek pozornosti. Právě tento 
pohled by byl pro danou problematiku velmi zajímavý. Stejně tak mi v práci chybí 
v naší historiografii poměrně důležitá kniha od M. Pečenky a M. Hlavačky Trojspolek.

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

Co se týče shrnujícího hodnocení, myslím si, že se jedná o poměrně kvalitní 
bakalářskou práci, kterou samozřejmě doporučuji k obhajobě. Mé hlavní připomínky 
se týkají rozsáhlosti tématu a z toho pramenící nemožnosti mnohem více analyzovat 
danou problematiku a pak také i absenci německých zdrojů a literatury, která je pro 
tuto problematiku dle mého názoru důležitá. Z těchto důvodů jsem se nakonec 
rozhodl hodnotit bakalářskou práci Tadeáše Sedláčka kvalifikačním stupněm velmi 
dobře.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jaké bylo postavení Itálie v rámci Trojspolku? Byla rovnoceným partnerem?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: velmi dobře



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 7.6.2015                                  Podpis:




