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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta: Bc. Tereza Pásková
s názvem: Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie
Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

25

2.

Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)*

16

3.

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

8

4.

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

32

5.

Celkový počet bodů

81

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. V čem spatřujete silné stránky bezpečnostní politiky ČR ?
2. Co v současné době považujete za hlavní bezpečnostní hrozby pro ČR ?
3.
Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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

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

Komentář

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní
politice Evropské Unie.
Celkově lze konstatovat, že autorka cíle práce naplnila, v dané problematice se dobře orientovala, při práci
s různými zdroji ukázala dobré analytické schopnosti stejně jako schopnosti vedení diskuse nad závěry
práce. Ocenit je třeba práci s literaturou, kde v práci vhodně citovala konkrétní tituly. Závěr práce vhodně
reflektuje stanovené cíle.
Diplomová práce je zpracována v souladu s požadavky na takovýto typ práce, autorka pracovala s odbornou
literaturou relevantní tématu, na práci pracovala samostatně s využitím dostupných materiálů. Jednotlivé
kapitoly na sebe vhodně navazují, práce je srozumitelná i pro laika, použité zdroje jsou vypovídající,
dokumentační materiál je řádně očíslován, dostatečně přehledný, dobře je zpracováno vysvětlení všech
použitých symbolů, zkratek, literatury.
Diplomová práce naplňuje své zadání .
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