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

 

Cílem práce je porovnat vybrané pravomoci prezidentů ČR a SR, přičemž kritérii komparace mají být 

ústavní postavení a praktické fungování prezidentů. Je sice potěšitelné, že autor výslovně uvedl 

kritéria komparace, bez nichž by se jednalo jen o mechanické srovnání, a ne o komparaci ve smyslu 

metody, ale autorem zvolená kritéria jsou natolik obecná, že jej nutí k velké popisnosti. Práce je 

zkrátka více deskripcí než analýzou daného tématu, což je také dáno tím, že je v podstatě ateoretická, 

neobsahuje nějaká teoretická východiska, která by byla základem komparativního výzkumu. Pokud se 

spokojíme s tím, že na úrovni bakalářské práce je deskripce akceptovatelnou formou jejího zpracování, 

pak byl stanovený cíl jistě splněn.   

  

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

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

 

Práce je, jak již bylo řečeno, silně popisné povahy. Na druhou stranu jí nechybí zjevná systematičnost 

zpracování a je na ní patrná autorova snaha nesklouznout k jakémusi vyčerpávajícímu 

„encyklopedickému“ pojetí textu. Je také chvályhodné to, že autor prokládá výklad příslušných 

ústavních článků s ústavní a politickou praxí, což je v souladu s deklarovaným cílem práce. Autorovy 

závěry jsou komparativní povahy v pravím slova smyslu, byť kapitola čtyři vlastně jenom opakuje 

informace z předchozích kapitol, jen ve zhuštěné podobě. Možná by stačilo vzít text ze závěru práce, 

malinko jej rozšířit a udělat z něj čtvrtou komparativní kapitolu, tj. opakovaně nepopisovat pravomoci 

prezidentů (i když ve vzájemném rovnání), ale rovnou vylíčit zjištění, která z komparace vyplývají.  

Práce obsahuje úctyhodný seznam použité literatury (vesměs právnické, občas i politologické), zde ale 

platí rčení, že méně je někdy více. Autor zbytečně téměř doslova za každou větou odkazuje na 

literaturu a má tak v práci více jak 341 odkazů (sic!). To je zbytečné. Na okraj: byl bych opatrný 

s využíváním Koudelkových kontroverzních a zpolitizovaných textů. 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z formálního hlediska je práce více méně v pořádku. Občas se v ní najdou překlepy. 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Silnou stránkou práce je její systematičnost, snaha o skutečně komparativní pojetí textu. Slabou 

stránkou práce je absence teorie a přílišná popisnost, kdy zejména tedy čtvrtá kapitola vlastně jenom 
opakuje to, co je uvedeno v kapitolkách 2 a 3. 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

  

Autor na několika místech své práce píše o ústavní zvyklosti, a to zejména v souvislosti s procesem 

ustavování vlád (pověření někoho sestavením vlády, namísto přímého jmenování premiérem). Proč je 

to ústavní zvyklost? Co je to vlastně ústavní zvyklost (constitutional convention)? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou C. 

 

 

Datum: 3. 9. 2020        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. 


