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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 1 

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 1 

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 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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:  oceňuji, že autor, ač obor PMV nenabízí 
fakticky žádnou výuku statistiky, byl schopen naučit se a dle mého soudu korektně použít 
velmi pokročilou statistickou metodu. Nadto autor připravil vlastní dataset, kde část 
proměnných byla jeho vlastní konstrukce.  

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

Shrnující komentář:  V kontextu BP se dle mého soudu jedná o jednoznačně nadstandardní 
práci. Autor prokázal nadstandardní míru sebemotivace a samostatnosti. Z mé pozice 
školitele nemám, zásadní připomínky. 
 
Níže spíše "pro forma" uvádím dva návrhy na možné doplnění BP - leč tyto považuji skutečně 
jen za okrajové body. 
1) V návaznosti na teoretické dobaty do nichž je práce rámována by bylo velmi zajímavé 
explicitně říci, jaké je procento balancujících (bandvagonujících států) při relativní síle státu 
(jakožto klíčové IV) 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 atp. Z analýzy nyní víme, jak se mění v závislosti na síle 
státu tendence k balancování, leč čtnáře může zajímat i to jak je časté balancování u různě 
slabých států. Zjednodušeně řečeno, je balancování u slabých států jen relativně méně časté 
než u těch silných, nebo lze říci, že je balancování vysloveně velmi vzácné (u slabších států)?  
2) Potenciálně mohlo být zajímavé prozkoumat residuály a pokusit se zjistit, zda se 
nevyskytují nějaké prahové hodnoty apod. (hezkou ilustraci takového postupu nabízí 
Friedman, J. “Manpower and Counterinsurgency: Empirical Foundations for Theory and 
Doctrine” Security Studies, Vol. 20, No. 4 (2011), pp. 556-591.  

 
 
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:          
 
 
 
Datum: 1.6.2016                                               Podpis: 


