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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  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
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). 
 

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  1 
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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru 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: Autor ve své práci analyzoval vznik, vývoj a fungování politických  
systému vybraných ostrovních oblastí zvolených severoevropských konstitučních monarchií. V 
Evropě, která začíná čelit dalšímu kolu emancipačních snah menších politických národů, 
představuje existence politických systému šitých "na míru"nejenom zajímavé, ale zároveň i 
aktuální téma.  I když teritoriální odlehlost, která byla hlavním důvodem pro jejich vznik, již v 
éře moderních komunikačních prostředků není důvodem pro jejich udržení, zůstavají,  s 
ohledem na specifika kulturní, platnou a živou součástí politických systému mateřských zemí .  
Domnívám se, že se autorovi podařilo jejich současnou podobu zasadit do dostatečně 
širokého historického kontextu, který čtenáři umožní získat plastický obraz o jejich evoluci. 
Čtenář je dále seznámen s fungováním všech typů moci, které ve zkoumaných oblastech 
existují ve specifické podobě, z hlediska vztahů s metropolí byl důraz položen na 
pravděpodobně nejcitlivější politické téma, jimž jsou otázky fiskální, respektive finančních 
transferů. V tomto ohledu vyslovuji autorovi velkou pochvalu, neboť o těchto aspektech vedl 
dlouhou a náročnou komunikaci jak s místními autoritami, tak s příslušnými orgány 
mateřských zemí.Výsledkem jeho snažení je tak dostatečně poučená studie zvolené 
problematiky, která vyhovuje obsahovým i formálním požadavkům, které jsou na texty 
tohoto typu kladené.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Který ze zkoumaných systémů považujete za nejvíce "ohrožený" a proč? 
5.2       
5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

velmi dobře 
 



 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 8. června 2015                                               Podpis: 


