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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 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  2 
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 - 
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). 
 

Práci je třeba ocenit za neotřelou výchozí tezi, která sice poněkud intuitivně, ale ve 
výsledku přesvědčivě vybírá tři faktory, které (by) mohly mít vliv na chování Německa 
a Turecka vůči Rusku v rámci NATO. Text a jeho hlavní argumentační linka jsou 
strukturovány logicky, asi největší výtkou je, že výklad v mnoha ohledech spíše 
klouže po povrchu, než aby představil komplexní a hlubší rozbor zkoumaných 
faktorů. Práci však nepochybně prospěla úprava poslední analytické kapitoly. 
Formální aspekty práce jsou naplněny bezproblémově. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  1-2 
*) 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 podbody; max. 1000 znaků). 
 

Hlavní výtka k práci spočívá v tom, že představená analýzy je ve značné míře jen 
tezovitá. S tím souvisí i relativně malý rozsah zdrojů, s nimiž autorka v textu aktivně 
pracuje (ve srovnání s konečným seznamem použitých zdrojů). Pojmy jako 
imperialismus jsou představeny obecně, a to i ve vztahu ke zkoumaným zemím. 
Nejsilnější je práce v kapitole 4, kde autorka zajímavě a do určité míry originálně 
vysvětluje vliv tří dříve představených faktorů na politiku Turecka a SRN, nyní ve 
vztahu k nově vybranému empirickému materiálu. Ve výsledku práce představuje 
zajímavý, byť ne zcela uspokojivý pokus o sice neteoretickou, ale konceptuálně 
uchopenou komparativní analýzu.  

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

Mezi klady práce jednoznačně patří neotřelý výchozí koncept, který zajímavě 
propojuje dvě členské země NATO, které jinak typicky nejsou předmětm vzájemných 
komparativních analýz. Hlavní argumentační linka je logická a text je přehledně 
strukturován. Na druhou stranu je provedená analýza spíše povšechná, což 
reflektuje i určitá omezení v práci spoužitými zdroji.Ocenit je ale třeba interpretační 
schopnosti autorky v poslední analytické kapitole.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 O jakých dalších spojujících prvcích mezi SRN a Tureckem by bylo možné uvažovat? 
5.2 Jak se analyzované vlivy projevily na konkrétních krocích/politikách NATO? 
5.3 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 



Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 

     

 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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