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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Autorka se zabývá akademicky zajímavým a politicky aktuálním tématem – dokumentuje s odkazem na koncept 
transakcionalismu Karla Deutsche vývoj, problémy a přínos česko-německé spolupráce. Téma zasazuje do 
kontextu celkového vývoje česko-německých vztahů, pojednává jej nejprve obecně a následně dokumentuje na 
konkrétních příkladech. Staví si tak za cíl, rozšířit dosavadní studie o česko-německé spolupráci o dosud 
nezpracované téma, kterému se profesionálně věnuje a mák němu tedy vlastní přístup.  

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

Autorka zvolila jako svou metodologii empiricko-deskriptivní studii. Své téma rozvíjí logicky, postupuje od 
obecného hodnocení česko-německých vztahů (kap. 1), k obecné otázce kompatibility vzdělávacích systémů 
jako předpokladu pro možnou bilaterální spolupráci (kap. 2). V třetí kapitole pak pojednává konkrétní příklady 
této spolupráce a hodnotí je. V závěru práce shrnuje výsledky výzkumu a odpovídá na výzkumné otázky. 
Autorka pracuje s velkým množstvím málo známých informací a zdrojů. 

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

Práce dobrou jazykovou úroveň, autorka řádně cituje zdroje/literaturu a odkazuje na ně. Práce je doprovázena 
řadou map, schémat a tabulek.   

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

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, autorka zpracovala velké množství informací, vytváří 
podrobný popis vývoje a stavu spolupráce, zejména ve třetí části shrnuje informace o konkrétních projevech a 
projektech spolupráce v rámci činnosti organizace Tandem. Autorka tak do literatury vnáší řadu relevantních 
informací, které mohou být využity pro další výzkum. V některých částech je práce popisem poněkud 
přetížená. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jak významný je pro spolupráci v předškolní oblasti evropský kontext – ať už normativní, nebo finanční. 

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

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a v případě úspěšného vystoupení autorky ji ohodnotit známkou velmi 
dobře (2).
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Vladimír Handl



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.


