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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-
ná 

výborná 
minus 

velmi 
dobrá 

velmi dobrá 
minus 

dobrá  nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce   X     
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod  X      
Hloubka provedené analýzy    X    
Nároky na podkladové materiály   X     
Práce s českou literaturou včetně 
citací 

X       

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

  X     

Využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení 

    X   

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

X       

Stylistická úroveň X       
Relevantnost příloh   X     
Samostatnost při zpracování 
tématu 

 X      

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
Práce se pokusila souhrnně zabývat informacemi o rozvojové spolupráci ČR a Srbska v období přechodu na 
demokratický systém a vstupu do EU, což v současnosti je na Balkáně zásadní téma. Práce hodnotí zejména(!) 
hospodářský rozvoj země a jeho hospodářské charakteristiky, ale i charakteristiky kvality života, které jdou 
postupně vzhůru.  
 
Hlavní negativa práce: 
Práce se příliš nepokusila pohlédnout na vývoj historický a zejména na sepětí mezi vývojem demokracie a 
ekonomiky v zemi, k čemuž vlastně zejména má rozvojová pomoc ČR přispívat a k čemu je silně směřována. 
Některá historická fakta o Srbsku jsou mírně řečeno deformována a prezentována velmi zkratkovitě (zejména 
rozpad Jugoslávie a s tím spojené problémy Srbska) a to práci trochu ubírá na zajímavosti. Stejně tak bohužel 
nebyla hodnocena rozvojová spolupráce v kontextu dlouhodobé spolupráce Srbska a ČSR posléze ČR, která 
netrvá jen od roku 2000, ale započala již v období Balkánských válek tedy 1912, kde leží také kořeny problémů 
s Kosovem a dalšími zeměmi. Je škoda, že jinak ojedinělá práce tuto oblast příliš nevyhodnotila a nehledala užší 
souvislosti mezi sociálními a hospodářskými faktory. Díky tomu autorka práce mimo jiné přímo nerozebrala 
činnost Česko-srbské komory vzájemné spolupráce a Česko-srbské podnikatelské komory na jejichž půdorysu 
běží další linka konkrétní spolupráce! 
 

                                                 
1 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 



Otázky k obhajobě (1-2): 
Jaké jsou kořeny vzájemné podpory a pomoci mezi Čechy a Srby ve 20tém století i dnes? 
Jak se vyvíjel demokratizační proces v Srbsku (alespoň zhruba) od roku 1992 dodnes a jaký 
měly tyto pochody vliv na naši rozvojovou pomoc? 
 
Práce    JE2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň3: Velmi dobře 
 

 

V …Praze… dne 30.května 2013……..        Podpis oponenta: 

                                                 
2 Nehodící se prosím škrtněte. 
3 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


