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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  2 

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) 

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). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií 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  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

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). 
 

Práce vykazuje výsokou úroveň konceptuálního a technického zpracování výzkumné 
problematiky. Ačkoliv jsou výzkumné otázky (hypotézy) jasně stanoveny na začátku práce, 
způsob řešení (metodologie) zůstal lehce opomíjen. Je třeba vysvětlit, jak přesně fungují 
indikatory efektivity státu a proč se jedná specifická výzkumná metoda jeví jako 
nejefektivnější (je to spíše deskriptivní druh práce, což není problém za předpokladu, že je 
tento postup řádně odůvodněn).  

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

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

Cílem bakalářské práce je prozkoumání otázky vnější suverenity dvou neúznaných států, Jižní 
Osetie a Abcházie, na bazi analýzy Carské, Sovětské a soudobé fází vývoje gruzinsko-ruských 
vztahů. Za pomoci histrického přístupu a deskriptivní analýzy nejduležitějších konfliktních 
bodů na mapě dnešní Gruzinské republiky, se potvrzuje myšlenka o tom, že ani jeden ze 
studovaných případů nesplňuje kritéria efektivity státu dle Montevidejské úmluvy.  
Aktuálnost řešené problematiky spolu s odkazováním na texty předních západních a českých 
odborníků (např. P. Kolsto, A. Beran, E. Souleimanov) a značnou empirickou bázi ve finále 
představuje zdařily pokus o nastinění dynamiky mezinárodních vztahů v „nejcitlivějších 
bodech“  fragmentace politického prostoru Kavkazu. Na druhou stranu, přesto, že autor práci 
logicky člení, nereflektuje finální struktura výzkumu striktní oddělení teoreticko-
metodologické části od části aplikační. Výzkumný rámec taky postrádá jednoznačnou 
technickou definici parametrů, podle nichž se hodnotí míra efektivity vybráných de facto 
států.     
      

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Na základě jakých (faktických) indikátorů se hodnotí efektivita státu (tj. kontrola území, 

populační kapacita a ekonomická zdatnost)?   

5.2 Pokud byste chtěl rozšířit řadu sledovaných případů na celé území bývalého Sovětského svázu, 
"problematické" součásti jakých států by měly patřit do analýzy? 

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: 


