
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:  
 Bubnová   Jméno: Kateřina   
 

NÁZEV PRÁCE: Světový námořní obchod na počátku 21. století  
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 
Příjmení: Kučerová Jméno: Irah 
Pracoviště: IPS-KMV 
 
 
Posudek oponenta 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  2 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  3 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
2.5 Dodržení citační normy 2 
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). 
 

Příliš velká část textu je věnována technickým aspektům dopravy, málo pak 
mezinárodnímu systému námořní dopravy, jeho genezi, problémům. K odkazům - 
málo zdrojů, citační morma není zcela naplněna - odkazuje se na autora, rok a 
stránku, ne na název práce. 
 

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

téma 
3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  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). 
 

Počet využitých zdrojů není příliš pestrý, kromě toho u takto zaměřené práce bych 
předpokládala větší podíl zdrojů týkajících se mezinárodního režimu námořního 
obchodu, problému pirátství, především somálských pirátů; u kapitoly Námořní trasy 
se studentka sice zmiňuje o Malacké úžině, ale ani slovo o sporném Jihočínském 
moři, což je zvláštní.  

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

Předložená práce je čistě deskriptivní. Ani náznak výzkumné otázky, hypotézy.  
Jestliže je psána na oboru PMV je překvapující, kolik prostoru věnuje autorka 
technikáliím námořního obchodu na straně jedné a nevěnuje se některým 
současným  "gordickým uzlům" současné námořní dopravy - jako např. Hormuzský 
průliv, Adenský záliv, Jihočínské moře apod. na straně druhé. Přitom rozsah práce 
odpovídá spíše DP než BP. Kromě toho postrádám i mezinárodní dohody regulující 
námořní dopravu - od Haagské po Ženevskou… 
Oceňuji vysvětlení pozadí somálského pirátství a pohled z hlediska enviromentální 
ochrany.  
Zdroje nejsou diverzifikované, jejich seznam není strukturovaný.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak se dotýká Pařížská dohoda z roku 2015 organizace námořní dopravy? 
5.2 Kde se ještě v 21. století řeší problém pirátství mimo Adenského zálivu, resp. 

Somálska? 
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): 
 
      
 
 
 
Datum: 1. 6. 2018                                      Podpis: 


