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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). 

 
Struktura  práce vychází z osnovy uvedené v tezích, pouze ji specifikuje a poněkud rozšiřuje.       

 
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 2 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

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). 

 
Po formální stránce práce obsahuje všechny náležitosti ( až na příliš minimalistický  
poznámkový aparát) a vyniká pečlivým zpracováním.  Recenzentka má  jen menší jazykové 
výhrady nejčastěji se týkající nesoustavného psaní velkých a malých písmen  Spojené státy 
americké, nikoli Americké; irsko-americké dohody; britská a irská vláda; Irští Američané jsou 
nejspíše Američané irského původu atd.; poté, nikoli po té…)  
 

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). 
 

První část deskriptivní sekce práce (1.1) popisující vývoj oddělení obou částí Irska má spíše 
náležitosti práce historické a pro poučeného čtenáře není nezbytná, další části již snesou 
nejpřísnější kritéria.   Zejména část teoretická  je zdařilou aplikací  teorie na konkrétní situaci, 
přičemž je zajímavým paradoxem, že teorie byla formulována až později, patrně však nikoli 
na základě rozboru  irského vývoje.  Vysoce hodnotím zejména autorčiny argumentační 
schopnosti. 
V  bibliografii doporučuji vydělit primární zdroje ze sekundárních.        

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

Autorka si zvolila neotřelé téma  a při jeho zpracování prokázala spolehlivou  orientaci 
v problematice. Její studie vyniká přehlednou strukturou, kvalifikovaným zvládnutím 
politologických metod  a jasnou argumentací. Práci proto doporučuji k obhajobě  a hodnotím 
stupněm výborně.           

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Vysvětlete prosím, jak je možné, že občan  Severního Irska  bude dle svého rozhodnutí  na  

olympijských hrách reprezentovat Irskou republoku.  

5.2 Je autorce známo, jaká témata prosazuje irská lobby v USA? 

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: 31.5.2016                                               Podpis: 


