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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor ve svém opakovaném pokusu zpracovat bakalářskou práci setrval u klíčového tématu: vztahů České 
republiky vůči Kosovu v kontextu a srovnání vztahů ČR s dalšími vybranými zeměmi regionu. Pojal práci jako 
systematický popis a srovnávací analýzu, jež zahrnuje i praktickou informační stránku, relevantní zejména pro 
hospodářské aktivity v daném regionu. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Vzhledem k omezené literatuře na dané téma vychází práce především z dostupných zdrojích MZV a dalších 
českých institucí a z prací některých českých odborníků. Práce je především empirickou studií, v níž se odráží i 
zkušenost autora z praxe hospodářské činnosti a rozvojových projektů v Kosovu. Práce má logickou strukturu, 
která téma dobře rozvíjí. Většina analýzy je věnována hospodářským aspektům vztahů, jako poněkud krátká se 
jeví poslední kapitola, věnovaná rozvojové pomoci ČR. Autor doprovodil text řadou vyobrazení (grafů a 
tabulek).  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce nemá zásadní formální nedostatky, počet chyb je malý, autor si dal záležet na přepracování odkazů a 
seznamu literatury.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Autor vypracoval informativní práci, která nemá teoretickou ani metodologickou ambici, přináší ale adekvátní 
obraz vztahu ČR vůči Kosovu v regionálním kontextu. V tomto smyslu v zásadě naplnil cíle práce

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Doporučuje se, aby se autor vyjádřil k otázce perspektivy vztahů ČR s Kosovem v kontextu EU – jakou roli 
hraje ČR v přibližování obou zemí k EU?  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Doporučuji přijmout práci k obhajobě a ohodnotit známkou velmi dobře.

Datum: 5. 6. 2016 Podpis: JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


