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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je ale 

vhodné a 
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 ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 1 



sledované cíle  
*) 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) 

 

V neposlednej rade je vhodné spomenúť i rozsiahly zoznam literatúry, z ktorého autor 
svoje  informácie čerpal a bohatý poznámkový aparát. Prínosným doplnkom vlastného 
textu sú aj tabuľky a grafy v prílohe. 
 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava 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 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Celkovo sa dá skonštatovať, že predložená práca je vyváženým a logicky štruktúrovaným 
textom. I spôsobom spracovania literatúry je text vyhovujúci požiadavkám na práce tohto 
typu na IPS kladeným.      

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

Autor si za svoju tému vybral analýzu vzťahu euroskepticismu k imigračnej kríze. Práca je 
koncipovaná do troch kapitol, kde výskum prebieha formou obsahovej analýzy. Zvolená 
téma je v skutku jednou z najzaujímavejších, akú som mala možnosť posudzovať. Celkovo 
pôsobí text ako veľmi seriózne spracovaný výskum o jednom z nesporne relevantných   
témat  súčasného mediálneho ale aj odborného záujmu. Mnohé  v texte spomenuté 
údaje rozširujú informačné zázemie znalostí o tejto problematike. Text je dobre  logicky  
zostavený; má  dobrú  štylistickú  úpravu. 
Voľba  témy  odhaľuje  autorov  dlhodobý  záujem  o tematiku  a  svojou  kvalitou 
dokazuje, že autor sa pohybuje v oblasti, ktorú veľmi dobre pozná a je teda schopný 
predložiť ucelený súhrn  informácií a prispieť vlastnou analýzou. Práca nepostráda ani  
metodologické  uzemnenie,  naopak,  výskumný  rámec  rovnako  ako  celková hypotéza 
je logická, jasne štrukturovaná a dodržaná v celej práci. 
Téma výsostne zaujímavá, celkové spracovanie problematiky kolegom Chlumským veľmi 
prehľadné, logicky a analyticky  zhrnuté a v závere vyhodnotené. Vzhľadom k uvedeným 



faktom usudzujem, že predložený text spĺňa, ba dokonca prevyšuje všetky požiadavky na 
diplomovú prácu kladené a doporučujem ju k obhajobe. 

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

5.1       

5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 12.6.2017                                               Podpis: 


