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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Bakalářská práce se věnuje ruské ústavě z roku 1993 a analýze politické situace v postsovětském Rusku. Autorka 

se snaží ukázat, jaké byly okolnosti vzniku nové ústavy po rozpadu Sovětského svazu a zda vývoj politické 

situace v Rusku odpovídal formálním aspektům ústavy či nikoliv. Hlavním cílem práce je pak zodpovězení 

otázky, jaký typ režimu se v Rusku vytvořil po roce 1993 a zda je možné označit jej za demokratický. Pro 

splnění těchto cílů autorka nejprve představuje obecnou teorii demokracie a různé druhy režimů. Následně se 

věnuje procesu přijetí ruské ústavy z roku 1993 a analýze jejího obsahu. Poslední část je pak věnována politické 
praxi a pokouší se definovat typ ruského režimu v rámci definic uvedených v první části práce. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autorka si zvolila poměrně náročné téma analýzy vztahu mezi formální podobou ústavy a fungující politickou 

praxí v Rusku v období po rozpadu Sovětského svazu. Práce je případovou studií založenou na teorii nového 

institucionalismu.  

Práce je logicky strukturovaná. Autorka se nejdříve v první části práce velmi detailně věnuje představení 

různých pojetí teorií demokracie a vymezení hlavních rysů demokratických a nedemokratických režimů. 

Následně popisu ruskou ústavu a okolnosti jejího přijetí, tato část je stejně jako ta první více popisného 

charakteru. V poslední části autorka analyzuje formu ruského režimu v praxi. 

Ocenit lze zejména autorčino široké představení různých konceptů režimů a jejich odlišností. V této souvislosti 
lze vyzdvihnout, že autorka pracuje z velké části s původními teoretickými texty. 

  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Z formálního hlediska text nevykazuje závažné nedostatky, provedení citací i odkazů na literaturu je v pořádku. 

Z jazykového hlediska by čtivosti textu prospělo odstranění některých nadbytečných výrazů jako např. „tedy“ a 

také větší pečlivost při závěrečné korektuře textu a to zejména s důrazem na omezení opakujících se výrazů.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce představuje velmi obsáhlou informaci týkající se přijetí nové ruské ústavy v roce 1993. Autorka detailně 
seznamuje čtenáře s různými formami demokratických i nedemokratických režimů a do tohoto rámce se snaží 

zasadit také případ ruské ústavy a ruské politické praxe. Za silnou stránku práce lze považovat značně 

vyčerpávající popis různých aspektů spojených s procesem přijetí ústavy a následný politický vývoj v Rusku 

zejména s důrazem na významné postavení prezidenta a některých státních institucí. Bohužel tento obsáhlý výčet 

informací získaný z poměrně široké základny zdrojů poněkud potlačil analytickou stránku práce, která by jistě 

zasloužila výraznější prostor. Navzdory tomu lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

- Jak by autorka na základě teorií, se kterými pracovala, definovala současný ruský režim?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 

 

Datum:         Podpis: 

 

 



 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


