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Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 
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LS 2014/2015   

 
 

1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Práce se zabývá přístupovou politikou EU vůči třem balkánským zemím – Černé Hoře, 
Makedonii a Srbsku. Práce má vysvětlující ambici, chce vysvětlit přístup EU vůči těmto 
zemím. Za závislou proměnnou je označena současná pozice států při vyjednávání s EU. 
Jako nezávislou proměnnou autor volí historii států. Jedná se však pouze o jakousi vnější 
fasáda práce, protože ta se ve skutečnosti kauzální analýze nevěnuje. Práce má 
deskriptivní charakter, popisuje vývoj vztahů EU a daných zemí. 
 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

V první kapitole autor obšírně popisuje obecné principy a mechanismy rozšiřování. Druhá 
kapitola obdobně zevrubně popisuje vývoj přístupu EU k dotčeným zemím západního 
Balkánu. Další kapitoly se pak věnují jednotlivým státům. Hodnocení autorovy analýzy viz 
Celkové hodnocení.  
 

 
 



3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Po faktografické stránce nelze práci nic vytknout. Předkládá detailní popis vývoje vztahů 
EU a třech vybraných zemí. Tento popis se popírá o dostatečné množství zdrojů. Autor 
v závěru práce syntetizuje podobnosti a rozdíly třech zvolených případů. 
 
Slabou stránkou práce je její omezené ambice. Práce má deskriptivní a kompilační 
charakter. Autor syntetizuje dostupné zdroje a přikládá k nim do určité míry své vhledy. 
Absentuje výraznější analytický prvek. Rozhodně v rovině kauzální, jelikož práce 
neprovádí žádné systematické vysvětlení případů. Navíc i v rovině deskriptivní. Autor na 
jednu stranu syntetizuje dostupná fakta a poznatky. Na druhou stranu se jeho práce 
neopírá o žádné výchozí analytické schéma, které by bylo uplatněno napříč prací a bylo 
základem pro zjištění. 
 
Dále je také slabá vazba na existují výzkum. Práce přímo nevstupuje do existujících 
diskusí v literatuře, nereaguje na dosavadní zjištění.   

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
„Velmi dobře“ 
 
 
datum       podpis 
 
 
20. 8. 2015. 

 

 


