
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát 
IPS! 

 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 
Příjmení: Harmáčková  Jméno: Lucie  
 
NÁZEV PRÁCE: Členské státy NATO a zahraniční vojenské 
intervence: srovnání postojů Francie, Německa a USA 
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 
Příjmení: Karásek Jméno: Tomáš 
Pracoviště: IPS 
 
 
Posudek vedoucího bakalářské práce 
  
 
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). 
 

Práce ve srovnání s projektem omezila počet případů i faktorů, které v jejich rámci 
zkoumá. Toto omezení je v obou případech odůvodněné a přínosné. 

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 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!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1 



práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 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). 
 

Práce je strukturována logicky a přehledně, jedinou dílčí výtku lze mít k občas až 
příliš 'rozkouskované' argumentaci v rámci kapitol. Dobrý dojem z textu podtrhuje 
jeho kvalitní jazykové a stylistické zpracování.  
 

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). 
 

Práci charakterizuje výrazně nadprůměrný rozsah i míra využití zdrojů, zejména 
sekundární literatury. Autorka se v odborné literatuře bezpečně orientuje. 
Komparativní metoda je aplikována velmi ústrojně a vede k jasným závěrům, jejichž 
mantinely jsou navíc kriticky reflektovány. 

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

Práce pozitivně vybočuje ze standardu bakalářských prací rozsahem a suverénnám 
zpracováním použitých - zejména skundárních - zdrojů. Autorka velmi vhodně 
propojila empirickou rovinu s jasně vymezeným konceptuálním rámcem, od nějž 
odvodila jasnou, ale nesamozřejmou hypotézu. Tu práce systematicky a přehledně 
testuje a na konci dochází k jasnému závěru, který zasazuje do širšího kontextu 
faktorů, které mohou zkoumanou matérii ovlivňovat. 
 

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

     

 
5.2 

     

 
5.3 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: výborně   
 
 

     

 



 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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