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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 1-2 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
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!) 
2 

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

logická provázanost, grafická podoba textu) 
1-2 

*) 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). 
 

Formální stránka práce je v pořádku. Menší nedostatky se týkají struktury práce; teoretický 
rámec práce mohl být více nastíněn už v úvodu, kapitola o historických souvislostech je 
vzhledem k tématu a cíli práce relativně dlouhá a zbytečně odsunuje teoretickou i analytickou 
část práce, struktura práce nicméně zůstává logická. Některé formulace zejména v analytické 
části jsou zbytečně složité a mírně kostrbaté, což ale nebrání pochopení a přiměřené čtivosti 
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  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). 
 

Autor jasně a úspěšně aplikuje teoretický rámec vyjednávacích strategií malých států na 
případy irského a českého vyjednávání a požadovaných výjimkách z Lisabonské smlouvy. Lze 
také ocenit, že autor úspěšně vyhledal a využil různé zdroje veřejně dostupných informací o 
zkoumaných případech, a že zároveň otevřeně připouští fakt, že jeho závěry jsou omezeny 
nemožností zkoumat neveřejné vyjednávání. Šíře teoretické literatury je vzhledem 
ke zvolenému postupu a tomu, že se jedná o bakalářskou práci, také dostatečná. 

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

Velmi poztivně hodnotím zejména aplikaci vhodně zvoleného teoretického rámce na 
konkrétní případy a - vzhledem k možnostem bakalářské práce - i zdařilou analýzu. 
Nedostatky práce jsou spíše formálního rázu a nejsou natolik závažné, aby zásadně ovlivnily 
konečné hodnocení práce.       

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

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

  
 



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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