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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  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  1 
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!) 
1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
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 podoby; max. 2000 znaků). 
 

      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
1 

3.4 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). 
 

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

Mám za to, že si kolegyně Hofmanová vybrala velmi zajímavé a aktuální téma, které 
zvládla zpracovat pečlivě, přehledně a dospěla k přesvědčivým závěrům. Text práce 
je zpracován na požadované úrovni jak z hlediska obsahového, tak i formálního. 
Autorčin jazykový projev je kultivovaný a přitom čtivý, gramatické nedostatky se 
v textu téměř nevyskytují, pokud ano, tak nikde neproblematizují srozumitelnost 
textu. 
Oceňuji, že autorka téma zpracovala v dostatečné šíři i hlobuce (po dohodnutém a 
provedeném zúžení), takže čtenář má možnost zpracovanou tématiku nahlédnout 
v dostatečně širokém kontextu. Přístup k tématu z pohledu mezinárodního práva, 
zejména pak dohody UNCLOS (ale i komunikaci mezi ČLR a ASEANem), považuji 
za mimořádně vhodný, neboť vztah Číny k současné podobě mezinárodního práva, 
na jehož vzniku se nepodílela tak vznamě, jak tomu nejspíš bude v blízké 
budoucnosti, může napovědět, jak se Čína může chovat v dalších, podobných 
příkladech (problematika hranic s Indií, Ruskem, atd.). 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Které čínské právní argumenty považujete za nejsilnější, a které naopak za nejslabší? 
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji 
 
Navrhované hodnocení: výborně  
 
 
      



 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
 
Datum:                                            Podpis: 


