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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 22 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 31 

Celkem  80 61 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 

 Styl 5 2 

 Formální kritéria 5 4 
Celkem  20 14 

    
CELKEM  100 75 
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Slovní hodnocení: 

 

Hlavní kritéria: 

Práce Doroty Šuráňové má poměrně jasně definovanou a relevantní 
výzkumnou otázku. Autorka provedla vlastní výzkum v rámci pobytu ve 
zkoumané oblasti, což dává práci solidní empirický základ. Argumentace je 
částečně ukotvená v relevantních teoriích. Téma práce sice nepatří do 
samotného mainstreamu MV, ale je na něj celkem organicky navázáno. 

Celkově je analytická úroveň práce mírně snižována tím, že autorka místy 
sklouzává do různých cliché a obecných frází, tj. práce působí místy 
poměrně mělce. To je nicméně částečně vyváženo tím, že autorka relativně 
podrobně dokumentuje, mj. na základě rozhovorů, konkrétní mechanismy 
skrze které „mezinárodnost“ rozvojových programů v oblasti vzdělávání 
zvyšuje jejich úroveň. 

 

Vedlejší kritéria: 

Text má menší slabiny v práci s literaturou, nikoliv zásadní. Jazykově a 
stylisticky není text na nikterak vysoké úrovni, tj. je v něm poměrně velké 
množství neobratností, které místy (nikoliv systematicky) mírně narušují 
jeho srozumitelnost. V textu jsou občasné překlepy a vady, které měly být 
odstraněny při editaci. 
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Celkové hodnocení:  

Poměrně kvalitní práce, která však mohla být dotažena výrazně výše. 
Oceňuji originální téma a fakt, že je práce založena na autorčině vlastním 
pozorování v rámci pobytu v jihovýchodní Asii. Práce je mírně mělčí 
analyticky, ovšem stále přináší zajímavou argumentaci a empirický 
materiál.  

 

Výsledná známka:  

velmi dobře 

 

Podpis: 
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