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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody poskytování materiální humanitární pomoci ve srovnání s
poskytováním finanční humanitární pomoci?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Student se v bakalářské práci zabýval zahraniční humanitární pomocí ČR poskytované v rámci Evropy a
Evropského hospodářského prostoru. Student zvolil vhodný přístup při zpracování práce, využil celou řadu
odborné literatury a celkově zpracoval práci na dobré úrovni. Práce je logicky členěná a čtivá. V teoretické
části byly správně analyzovány jak legislativní základy, tak i činnosti státních a vybraných nestátních
organizací, které se zabývají zahraniční humanitární pomocí ČR. V praktické části zpracoval student velmi
podrobnou analýzu poskytování zahraniční humanitární pomoci ze strany ČR. I přes drobné problémy se
získávání informací ohledně poskytnuté pomoci v letech 2000 a 2001 je tato část práce korektně
zpracována a čtenář dokáže získat ucelenou představu o zahraniční humanitární pomoci ČR a jejím vývoji
za posledních 15 let. Student při tvorbě práce řádně plnil stanovené úkoly, konzultoval s vedoucím práce a
pravidelně předkládal průběžné výsledky. Cíle práce byly zcela naplněny, práci doporučuji k obhajobě. 
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