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Kritéria hodnocení práce úroveň 
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výborná 
minus 
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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 provádí analýzu struktury rozvojové pomoci České republiky Srbsku. Práce je pečlivě zpracována. 
 
Hlavní negativa práce: 
Za stěžejní negativum práce lze označit skutečnost, že práce je zpracována pouze na základě veřejně dostupných 
informací a postrádá tudíž vlastní terénní výzkum diplomantky. Tato skutečnost je ale pochopitelná a 
vysvětlitelná náklady, které by na průzkum v terénu v Srbsku musela diplomantka vynaložit.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V závěru práce docházíte k přesvědčení, že zahraniční rozvojová pomoc má na Srbsko pozitivní vliv a zdá se být 
efektivní v ní nadále pokračovat, dokud Srbsko nesplní hospodářské podmínky a nebude způsobilé pro vstup 
do Evropské unie. Nemyslíte, že by bylo lepší, aby se ČR soustředila na pomoc skutečně chudým a hospodářsky 
nerozvinutým oblastem? Svůj názor vysvětlete. 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: VÝBORNĚ MÍNUS 
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1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 


