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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Jurečková Anna   

Název práce:       

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Marjanovič Teodor 

Pracoviště: IKSŽ 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů  2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce  1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

 2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

 3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  2 

 

 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

     Bakalářská práce splňuje kritéria a vyhovuje pozměněné tezi v zadání. Problematika autorku 

zjevně zajímá a to je na výsledku vidět.  
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.) 

Nesrovnané odstavce, nesrovnané věty - str 11, 16, 24, 25, 26, 28, 30, 41, 42, 45. 

 

Nelogická stavba věty - str 15: "Armáda kontroluje výstupy embedů a o některých věcech nesmí psát 

vůbec". Tím zjevně nemá být myšlena armáda. 

Nepřesnost - str. 17: "Kdokoliv na světě s izraelskými kořeny má právo přijít do Izraele..." - správné je 

kdokoliv se židovskými kořeny. 

Odlišné zarovnání odstavce na str. 18. 

Východní blok, str 18: správné je východní s malým v. 

Věcná chyba, str. 18: "Do roku 1989 nepovolovalo (zde navíc tedy i gramatická chyba) 

Československá socialistická republika vstup izraelským občanům na své území." To není pravda: 

občané Izraele mohli přicestovat, platila ovšem vízová povinnost. 

Překlep či věcná chyba, str 19: "Po roce 1989 ČSR opět navázala styky s Izraelem". Po roce 1989 

existovala ČSSR, pak ČSFR, následně ČR a SR. 

Gramatická chyba, chybí čárka za slovy "útočili na Gazu" ve větě na str 21: "Během operace Lité 

olovo, při které Izraelci po 22 dní útočiili na Gazu podle zprávy o zrahniční politice České republiky v 

lednu - prosinci 2009 poskytla Česká republika..." 

Věcná chyba, str. 23. "Armády sousedních arabských států... napochodovaly na území Izraele a 

obsadily ho." Uzemí Izraele nebylo za války v roce 1948 nikdy zcela obsazené. 

Špatná stavba věty, str 25: "Příčinou vypuknutí ozbrojených střetů byla kombinace historických 

událostí a bezprostřední příčinou, jíž byla reakce Izraele na připravovaný únos..." 

Chybějící odkaz, str. 27: "Naopak nevýhodou může být podle A. Bergera..." Dílo tohoto autora navíc 

chybí ve zdrojích uvedených na konci práce. 

Str. 30, gramatická chyba: "dopady Izraelských útoků..." Správně je malé i. 

Str. 32, chybějící čárka, "Stejně jako Tureček i Szántó potvrdi, že hlavním důvodem, který Izraelci 

uvedli byl strach..." 

str 34 gramatická chyba: Izraelské útoky si vyžádali dalších dvanáct mrtvých... 

str 39. chybí odražení odstavce 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  



 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ??????

????                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


