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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s vybranými tématy rusko-čínských vztahů, která se mohou stát 

příčinou konfliktů v deklarované rusko-čínské spolupráci. Cíl práce se podařilo naplnit. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Autorka práci pravidelně konzultovala a projevovala velký zájem o její dokončení, upravovala ji dle doporučení 

a mohu říci, že k její tvorbě přistoupila zodpovědně. To se odrazilo na obsahové stránce textu. Jakkoliv by si 

některá témata snad zasloužila trochu dopracovat, nebo zpracovat trochu přehledněji, musíme autorce 

přiznat přehled v problematice, který odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Nejslabší stránkou práce zůstává, i přes výrazné zlepšení stylistika práce. Ta je místy v pořádku, či dokonce 

obratná a čtivá ale místy naopak poněkud nesrozumitelná. Práce obsahuje některá nelogická slovní spojení 

nebo dvojznačná prohlášení.  

Na straně druhé je nutné ocenit práci autorky s literaturou. Autorka pracuje s literaturou českou i zahraniční a 

řádně na ni odkazuje. Po formální stránce tedy nemám vůči práci výraznějších námitek. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Ačkoliv jsem nevedla předchozí práce studentky, domnívám se, že tato práce představuje velmi výrazný posun 

kupředu. Odpovídá nárokům po obsahové i formální stránce. Jakkoliv se nejedná o práci kterou bych označila 

za „výbornou“ rozhodně snese označení „solidní“, čemuž odpovídá i mé hodnocení. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Sledujete nějaké náznaky toho kam se budou rusko-čínské vztahy ve Vámi sledovaných oblastech ubírat po 

zvolení V.V. Putina (staro)novým prezidentem Ruské federace? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA -  velmi dobře. 
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