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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím
1.1.
1.2.
1.3.
*)

Odchyluje se od tezí,
ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a Neodpovídá
odchýlení není vhodné schváleným
a v práci zdůvodněné
tezím

Cíl práce
Metoda práce
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
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována

Hodnocení známkou*)
1
1
1
3
2
1

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

1

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:
Při odkazování na literaturu se v textu kombinují poznámky pod čarou a odkazy v textu (navíc
nezvykle s hranatými závorkami, např. [Kullin 2009, 60].)

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4
*)

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
1
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).

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: Severský region, jak autor píše, je tradičně považován za typický a
nesporný příklad završeného bezpečnostního společeneství (s.12). Aplikace konceptu
bezpečnostního společenství na severský region tak s sebou nese nemalé riziko toho, že
výsledná analýza bude poměrně banální a intelektuální nezajímavá. Autor této práce však
dokázal, že i zde lze identifikovat zajímavé otázky, které tento etablovaný teoretický koncept
problematizují. Tato práce zvláště poukazuje na rozvoj severského bezpečnostního
společenství, které, navzdory pojetí Adlera a Barnetta, bylo po dlouhou dobu doprovázeno jen
minimální institucionalizací.
Autor tak ve své práci předkládá velmi zajímavou a podnětnou případovou studií, v níž se
nezdráhá podrobit původní koncept relevantní kritice. Za tímto účelem vhodně využívá článku
dr. Ditrycha v International Relations.
Při vědomí nesporné kvality textu je škoda, že teoretická diskuse o bezpečnostních
společenství vychází pouze z původního díla od Adlera a Barnetta doplněné o kritiku kolegy
Ditrycha a stručnou zmínku článku Alexandera Wendta. Podobně empirická analýza se jeví
poměrně konzervativní z hlediska volby zdrojů a jejich množství.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
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:
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