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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Cíl práce je formulován prostřednictvím dvou konkrétních otázek, a sice, zda existoval rozpor mezi oficiální rétorikou 
Vladimíra Mečiara ohledně vstupu Slovenska do NATO a jeho konkrétní politikou v této věci a zda byl Mečiarův 
postoj konzistentní během celé jeho vlády. Autorka staví hypotézu, že tento rozpor existoval, jelikož Mečiar ve 
skutečnosti nechtěl, aby se země stala součástí NATO. Cíl práce a také hypotéza jsou stanoveny velmi konkrétně a 
autorka ve své práci na v úvodu položené otázky konkrétně odpovídá (potvrzuje svoji hypotézu). Z tohoto hlediska je 
cíl práce jistě splněn.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické 

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Předložená bakalářská práce je zpracována velmi systematicky. Autorka správně postupuje od obecného ke 
konkrétnímu a práce působí velice kompaktním dojmem. Lze diskutovat o tom, nakolik bylo nutné v prvních pasážích 
definovat mečiarismus a charakterizovat vnitropolitický vývoj, ale autorka dokázala tyto části sepsat v únosné délce, a 
to tak, že vhodně dokreslují okolnosti slovenské zahraniční politiky a úlohy samotného Mečiara v ní. 
V nedemokratických či hybridních režimech se silným předákem tyto věci nelze oddělit.  
Jisté otazníky můžu vzbuzovat metodologie. Autorka původně zamýšlela provést polostrukturované rozhovory 
s pamětníky a experty, ale takový výzkum se ukázal být nerealizovatelný. Bylo tedy nutné spolehnout se na literaturu a 
zdroje různého typu, což autorka bez větších výhrad udělala.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Z formálního hlediska je práce bez závad. Pěkný je její úvod, který s výjimkou již zmíněné metodologie obsahuje 

všechny potřebné náležitosti. Také závěr je dobře sestaven. Obsahuje jasné odpovědí na v úvodu položené otázky a 
(v tomto případě) potvrzení hypotézy. 

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

myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Celkový dojem z bakalářské práce je pozitivní. Autorka se celkem úspěšně vypořádala s ne příliš jednoduchým 

tématem. Jak na úroveň bakalářského studia je způsob zpracování zvoleného tématu naprosto uspokojivý, a to jak 
po věcné, tak i formální stránce.   

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Nemám žádných doplňujících otázek. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou A. 
 
 
Datum: 7. 6. 2021       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. 


