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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a 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 ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 2 



sledované cíle  
*) 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) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:             
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  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 s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

X 

3.8 Grafická úprava 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 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:      

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

Shrnující komentář:  Předkládaná práce, jak ostatně napovídá její název, je věnována zcela 
specifickému tématu, jímž je geopolitická produkce španělsky mluvících zemí Latinské 
Ameriky. V tomto ohledu je v českém prostředí práce naprosto původní a originální, neboť 
se snaží zachytit "chybějící hlas" v globální aréně na počátku 21. stol. Autorka zasluhuje 
velké uznání za shromáždění rozsáhlého souboru originálních zdorjů, zahrnující i mnohdy 
zdlouhavou a komplikovanou komunikaci s pracovišti v L.A., na jejichž základě bylo téma 
zpracováno. Díky tomu je čtenáři představena rozsáhlá sonda jak z hlediska histoprického 
vývoje, ale zejména současnosti geopolitické produkce zkoumaného regionu. Vzhledem 
k tomu, že geopolitická produkce nevyhnutelně odráží jak vnitropolitický vývoj 
zkoumaných zemí, tak i proměny mezinárodního prostředí, najde čtenář v textu i pasáže, 
které tyto skutečnosti kontextualizují. 
 Za jádro textu je možné považovat 3., 4. a 5. kapitoly, kde jsou kriticky nahlížena hlavní 
témata a směry, jimiž se vývoj geopolitického myšlení ve zkoumaném areálu ubíral. Pro 
Evropany, kteří mají zafixovánu Evropu a její problémy, zejména pak Studenou válku, jako 
dominantní téma geopolitického zkoumání, je přehled výzkumných témat, a jejich odlišná 
prioritizace, velmi zajímavá. 
I když je práce primárně deskriptivní, přináší dle mého názoru nové a zajímavé poznatky o 
velkém a v globálním světě stále důležitějším prostoru, jímž je Latinská Amerika, 
respektive její geopolitická (sebe)identifikace. Z hlediska formálního práce vyhovuje 
standardům na texty tohoto typu kladeným.       



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jakou perspektivu, ve světle sílícího ekonomického postavení Číny, předpokládáte u 

silně přítomného antiamerikanismu. Bude i nadále sílit? 
5.2       
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: 13. června 2015                                                      Podpis: 


