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Posudek bakalářské práce (Politologie a mezinárodní vztahy) 
POZNÁMKA: Formulář vyplňte, vyberte známku, vytiskněte, podepište a doručte na sekretariát IPS. 

Jméno a příjmení autora/ky posudku: Malvína Krausz Hladká 

Pracoviště IPS 

Jméno a příjmení autora/ky BP: Lukáš Kačírek 

Název BP: Bezpečnostní situace v Kolumbii v kontextu obchodu s drogami a její dopad na vztahy 

v regionu 

Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

1) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků B 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

2) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

D 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

3) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá veľmi zaujímavou témou bezpečnostnej situácii 

v Kolumbii v spojitosti s drogovou problematikou. Prácu však vnímam ako problémovú hneď z 

niekoľkých dôvodov. Stanovený ciel je príliš široký a práca tak postráda možnosť relevantnej 

analýzy aspoň na jednej z vytýčených úrovni – buď na vnútropolitickej, alebo vo vzťahu 

k susedným štátom, či USA. Naprosto nedostačujúca je literárna základňa, z ktorej táto práca 

vychádza -postrádam úplne zásadné štúdie k problematike obecne (napr. DeSchazo, McLean 

2009; Goodman 2016 etc). Práca je de facto popisná, až encyklopedická a úplne rezignuje na 

analytické postupy, či argumentácie. Bolo by možné vyčítať práci ešte mnoho nedostatkov, 

ktorým by sa autor pri písaní bakalárskej práce mal vyvarovať, napriek tomu by som rada na 

záver uviedla, že zvolená téma je v skutku zaujímavá a v tomto kontexte sa preto javí táto práca 

ako veľmi príhodná a aktuálna. Autor nazbieral množstvo zaujímavých informácií, je si vedomý 

limitov svojej práce a napriek kritike odporúčam prácu k obhajobe a navrhujem známkovanie D. 

 

 

4)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 



Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 4. 6. 2018 Podpis: _______________________ 

 

 


