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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Na s. 41nn. aspoň jisté využití koncepčních analytických nástrojů (von Beyme, není 

však citován přímo). Práce je však především popisná bez stanovení jasných badatelských 

hypotéz, které by vedly nejen k reprodukci faktů, nýbrž také k novému pochopení a 

interpretaci příslušných historických fenoménů. Určitá otázka je formulována na konci 

závěru, ale spíše v podobě eticko-politické (jak se bránit totalitě?) než analyticko teoretické.  

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   



 

 

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru studovaného oboru (ZSV). 
   

Komentář: Věta na s. 12: "Některé požadavky byly velmi 

neslýchané, obzvláště poslední osmý bod, který požadoval svobodu přiznání se 

k německému národu a německému světovému názoru, což hraničilo s přímým ohrožením 

suverenity československého státu." K jaké národnosti se pak hlásila německá menšina dříve? 

Za první republiky se nemohla přihlásit k německé národnosti? Nezní formulace v dokumentu 

jiná?   

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: Práce je psána kultivovaným jazykem bez stylistických chyb. Nevyžaduje doplňky, 

proto kritérium č. 5. nehodnotím.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

Jaké typologické znaky lze připsat politickému systému druhé republiky? (znakem např. 

otázka parlamentní demokracie, politických svobod, autoritářství, atd.) 

Jak zdůvodnit legitimitu Národní strany práce?   

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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