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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, 1 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 

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:    
Předložená práce je po formální stránce kvalitně zpracovaným textem opírajícím se o 
rozsáhlé zdroje infromací. Výklad je ucelený a logicky strukturovaný, bez zásadních 
nedostatků. I po stránce zpracování (citace, jazyková kvalita textu atd.) se jedná o velmi 
kvalitní text, který svědčí o precizním zpracování tematiky.         
 

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:   
Práce svědčí celým svým charakterem (včetně rozvržení textu na část deskriptivní, 
analytickou a teoretickou) o tom, že se autorka velmi dobře seznámila se zpracovávanou 
tematikou a porozuměla problému. Navíc je text jednoznačným dokladem precizní práce 
s teoretickým konceptem konsociační demokracie (autorčiny závěry jsou jednoznačně 
podložené a kavlitně vyargumentované, závěry jsou proto přesvědčivé a lze je plně 
akceptovat).         

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

Shrnující komentář:       
Celkové kvalita bakalářské práce sl. H. Lukášové dokládá nespornou schopnost jasně a 
srozumitelně definovat téma výzkumu, shromáždit relevantní zdroje a seznámit se 
s teoretickými koncepty, jichž bylo pro analýzu předpokladů mírových dohod předcházejících 
uzavření GFA nezbytné. Ocenit je nutné i precizní a profesně dokonalé zpracování zvolené 
tematiky, stejně jako samotné zaměření studie (vliv USA na jednání, která předcházela  
uzavření smlouvy o znovuobnovení severoirské autonomie v rámci politického systému UK, 
nepatří k dostatečně reflektovaným tématům v české politologii). Autorka podle mého 
přesvědčení jednoznačně prokázala vynikající schopnost dostát požadavkům na vypracování 
velmi kvalitní bakalářské práce.      

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak hodnotí autorka předpoklady A. Lijpharta o možnostech ovlivnit mírové dohody 

v konsociačních demokraciích vnějším aktérem - v obecné rovině.   

5.2 Jaké jsou podle autorky příčiny problematického fungování nastaveného modelu vládnutí 
v Severním Irsku po roce 1998?  

5.3 Jaká je role aktérů - osobností v mírových jednáních? Byla v severoirském případě 



nezastupitelná či nahodilá a bylo by možné dosáhnout stejných (obdobných výsledků) i jinými 
cestami?   

 
 
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: 29.5.2016                                               Podpis: 


