UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd
Institut politologických studií

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS!

AUTOR/KA PRÁCE:
Příjmení: Sponták

Jméno: Tomáš

NÁZEV PRÁCE: Štáty

bez ozbrojených síl: Komparatívna
prípadová štúdia demilitarizácie Panamy a Kostariky
AUTOR/KA POSUDKU:
Příjmení: Kučera
Pracoviště: IPS

Jméno: Tomáš

Posudek vedoucího bakalářské práce
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
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně

Hodnocení známkou*)
1
1
1
1
1
1

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

2.7
2.8

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury
práce, logická provázanost, grafická podoba textu)

*) Vyplňujte

číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

1

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
3.1
3.2
3.3
3.4

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené
1
téma
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)

Tomáš Sponták si ke své bakalářské práci vybral poměrně neobvyklé, přesto, jak
jeho práce demonstruje, intelektuálně zajímavé a politicky relevantní téma států bez
armády. Ve své práci se zabývá podmínkami pro úspěšnou demilitarizaci, k čemuž
analyticky srovnává případ neúspěšné demilitarisace Panamy v první polovině
20.století a úspěšný případ Kostariky, která se národní armády zbavila v roce 1948.
Jako svůj teoretický základ vhodně využívá teorii praetorianismu a přestože svou
výzkumnou otázku artikuluje specificky na případy Panamy a Kostariky, i díky
teoretickému zarámování lze říci, že jeho závěry mohou mít obecnější platnost.
Tomáš Sponták svou prací dokazuje jak své vynikající schopnosti analyticky
pracovat s teoretickou i historickou literaturou, tak i cit pro společensky a politicky
relevantní otázky.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

Za jakých podmínek je demilitarizace státu vhodná/nevhodná?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji
Navrhované hodnocení: výborně

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:

Podpis:

