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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: Autor si zvolil zajímavé historicko-politologické a politické téma - charkterizování 

a hodnocení druhého funkčního prezidentského období Václava Havla. Za pozitivní v práci 

považuji mj. to, že se autor podrobněji věnuje třem stěžejním otázkám a ůkolům které v daném 

období řešila naše společnosta v nichž se Václav Havel angažoval- Rozpad Československa; 

Ekonomická trasformace; Volební systém.  

 

 

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: Autor ve své práci vychází zejména z prací a projevů V.Havla (tištěných a 

elktronických), dále z odborných a politických publikací a článků, většinou dobových. Práci 

by jistě prospělo současné odborné hodnocení dané doby a role |Václava Havla, ale to by 

bylo nad rámec cíle a rozsahu dané bakalářské práce.  

 

 

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 psaná odborným jazykem, bez stylistických a gramatických chyb. 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Jaké byly další důvody pro přijetí dvouletého funkčního období ve volbách 1990 ? 2.Jak 

vysvětloval V. Havel v daném období svůj kritický vztah k polickým stranám ? 

 

 

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