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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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  3 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 4 

2.3 Ucelenost výkladu  3 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

2 

*) 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). 

 
Jednotlivé kapitoly práce představují různé aspekty týkající se "U-shaped line" 
v Jihočínském moři, kterou Čínská lidová republika prezentuje jako klíčovou 
demarkační linii v dané oblasti. Z hlediska představení (většinou skutečně deskripce) 
těchto aspektů provedla autorka celkem dobrou práci. Problémem ale je vzájemná 
provázanost kapitol a ucelenost ve výzkumném zaměření. První kapitola, která 
supluje teoretickou či konceptuální kapitolu, představuje otázky spjaté 
s mezinárodním právem, avšak jde spíše o změť různých pojmů, se kterými se více 
či méně prácuje v dalších kapitolách (od "mezinárodní právo", přes "Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia" - tedy smlouvu zakládající ASEAN, až po 
rozhodnutí v případu "Island of Palmas"). Další (empirické) kapitoly na sebe příliš 
nenavazují. Kapitola 2 o historii "U-shaped line" patří k nejzajímavějším, kapitola 3 o 
významu Jihočínského moře je možná zcela nadbytečná. Kapitola 4 "Zpracování U-
shaped line v mezinárodní komunitě" představuje několik odborných textů, které se 
věnují této linii. Není jasné, na základě čeho je autorka vybírá. Jde spíše o 
sumarizaci jednotlivých článků, ne o kapitolu o mezinárodní komunitě (pokud 
mezinárodní komunitou rozumíme různé politické aktéry v mezinárodním prostoru). 
Kapitola částečně působí jako "literature review" a částečně jako zdroj informací pro 
kapitolu 6. V kapitole 5 se autorka věnuje výsledkům arbitráže mezi Filipínami a 
Čínou z roku 2016 a nárokům jednotlivých států v oblasti Jihočínského moře, 
přestože je (kromě těch čínských) vlastně moc řešit nechce (str. 2), jelikož by šlo o 
příliš široké téma pro formát Bc. práce (s tím lze souhlasit), i když v následujícím 
odstavci tvrdí, že jde o jednu z výzkumných otázek. Kapitola 6 se věnuje hlavní 
výzkumné ambici práce - komparaci "U-shaped line" vůči mezinárodnímu právu. Již 
tento cíl by byl tak akorát pro celou práci. Navíc není jasné, co autorka chce přinést 
nad rámec arbitrážního rozhodnutí, které uceleně mezinárodně-právním pohledem 
komentuje povahu čínské "U-shaped line" a které autorka představila v kapitole 5. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 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). 
 

Struktura práce s jejími nedostatky (viz výše) jen odráží klíčový problém, který vidím 
ve vymezení základní výzkumné osy práce: otázka/cíl - teorie - metodologie. Práce 
nemá žádnou teorie ani konceptuální vymezení. Především ale nemá ujasněný 
výzkumný cíl (co přesně chce dosáhnout) a jak toho chce dosáhnout. V práci si 
autorka stanovuje čtyři výzkumné otázky, které ale nejsou nijak úzce provázány. 
Jako hlavní z nich se jeví, "zda  jsou  čínské  nároky  na  základě  U- shaped line 
konzistentní s mezinárodním právem?", proč si ale pro to potřebujeme klást jiné 
z uvedených výzkumnách otázek (např.: "Jaký  je  význam  Jihočínského  moře?")? 
Z hlediska metodologického uchopení jde o deskripci (v některých částech 
analytickou deskripci). Komparativní metoda, kterou autorka v úvodu zmiňuje jako 
metodu práce, reálně využita není (rozhodně ne v rigidní metodologické podobě). 
Komparace U-shaped line vůči mezinárodnímu právu rozhodně není komparativní 



metodou (vlastně chybí i nastavení konzistentních kritérií, co by mělo být 
srovnáváno). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Ačkoliv předchozí komentáře mohou vyznívat až příliš negativně, práce má určitý 
přínos. Jde o explorativní studii, která (v některých ohledech - např. kapitoly 2, 4) 
shrnuje a představuje v českém prostředí málo známá fakta (i když anglickém jazyce 
jsou poměrně dostupná), a zároveň jde o práci shrnující poměrně spletitou vysoce 
aktuální dynamiku a problematiku (kapitola 5.1, zčásti 6), které se v českém 
akademickém prostředí velká pozornost nevěnuje. Autorka dobře pracovala se 
zahraniční literaturou, faktograficky je práce poměrně bohatá a dokáže dobře 
vykreslit komplikované vztahy. Přesto se některé kapitoly stále jeví nadbytečné, 
celkově je práce výzkumně málo zacílená a analyticky ne příliš silná.  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Na základě čeho byly v kapitole 4 vybrány články, které autorka rozebírá? K čemu má 
tato kapitola sloužit? 

5.2 Jaká je vzájemná provázanost čtyř výzkumných otázek? Proč právě tyto čtyři, nikoliv 
tři, nebo jen jedna z nich? 

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

Přes výše uvedené výtky se domnívám, že autorka splnila nároky kladené na obhájení 
bakalářské práce. 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 1.6.2017                                      Podpis: 


