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Téma bakalářské práce:  Analýza protestních událostí v Makedonii  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Mgr. Martin Lepič 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autorka si pro zpracování stanovila velmi relevantní a ambiciózní téma, stojící na pomezí politické 

geografie a mediálních studií a zhostila se ho nadmíru obstojně. Jakožto vedoucí práce musím ocenit 

především komunikaci, invenci i autorčin zápal pro téma, který se nejvíce projevil v detailní analýze 

velkého množství mediálních zpráv (v anglickém jazyce), které byly dále zpracovány pomocí metod 

prostorové statistiky (deskriptivní i inferenční) a přinesly cenné informace o situaci v (nyní již) Severní 

Makedonii. Hlavní zjištění práce mohou být navíc využitelná pro generování dalších hypotéz, případně 

i pro detailnější zacílení budoucích výzkumů v tomto tématu.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Nakolik myslíte, že může vyřešení rébusu ohledně názvu země a navazující pokračování integrace do 

evropských struktur (vs. snaha Ruska o udržení Makedonie ve vlastní sféře vlivu) ovlivnit inter-etnické 

vztahy v rámci Severní Makedonie?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 5. 2019       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


