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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Zatímco výzkumná otázka je formulována relativně jasně, hypotézy jsou formulovány 
vágně a umožňují vícero interpretací. Za Závěru DP není zcela jasné, jak text původní 
výzkumnou otázku, příp. hypotézy reflektuje. Faktograficky je DP na velmi vysoké úrovni – 
je patrné, že se autorka regionu (který ale nedefinuje jasně) delší dobu věnuje. Teoretická 
část práce není v samotném textu náležitě reflektována.   

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Jedná se o původní práci, zpracovanou – až na výše uvedené připomínky - na vysoké 
úrovni.  
 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 



V pořádku.  

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

V pořádku.  
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

 
V pořádku.  

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Autorka by mohla „spojit“ výzkumnou otázku, příp. hypotézy, se závěrem práce: co z její 
DP vyplývá? Jak obohacuje současný (neempirický) stav poznání?  

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP. Doporučuji tuto DP k obhajobě.  

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

 
9. Velmi dobře. 
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