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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 3 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 10 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 45 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 
 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 4 

Celkem  20 12 
    
CELKEM  100 68 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Výzkumný rámec práce v této diplomové práci prakticky 
absentuje jakkoli jsou otázky, které si autorka klade relevantní a nastíněné 
hypotéze v kontextu tématu vztahů Kypru a EU dávají smysl. Již samotný 
název práce naznačuje konceptuální neujasněnost, kterou samotná práce 
příliš neumenšuje. Otázka tedy stojí: co jsou to ona specifika, proč nejsou 
pojmenovaná konkrétně hned v názvu či nejpozději na samotném počátku 
textu práce. Podobně nevymezená je metodologická stránka předložené 
práce. Odkaz na intrinsitní případovou studii v úvodu práce není doplněn 
nastíněním, v čem spočívá ona jedinečnost a jakým způsobem ji bude autorka 
studovat, tj. na základě čeho bude formulovat své hypotézy. Téma by si také 
zcela jistě zasloužilo nějakou ucelenou diskusi k dosavadní literatuře, která 
v práci též absentuje. Následná struktura textu dokládá metodologickou 
neujasněnost, autorka sice formuluje hypotézy ke svým výzkumným otázkám, 
ale nijak nevysvětluje, jak bude tyto hypotézy testovat.  

 

Vedlejší kritéria: Autorka pracovala s velmi širým spektrem zdrojů, zde zcela 
jistě tkví klad práce, která usiluje o podrobný konkrétní popis. Jazykově a 
stylisticky je práce na dobré úrovni.  

Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci, 
s ohledem na výše uvedené nedostatky ji nelze hodnotit jako kvalitní.  

 

Výsledná známka: D-E 
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