
Posudek vedoucího diplomové práce

Předložená diplomová práce studentky Pavly Tejrovské nese název Teorie
nedemokratických režimů (Na reálném příkladu Barmy). Napsána je na 78 stranách textu,
doplněných seznamem použité literatury (6 stran), Přílohami (10 stran) a Resumé V českém
a anglickémjazyce. Práce má ucelenou, logickou strukturu -. Úvod, Teoretická část se třemi
podčástmi- l. Pojmosloví a základní orientace, 2. Teorie a typologie totalitarismu, 3. Teorie
a typologie autoritářských režimů, Praktická část - Barma, Závěr.Autorka si zvolila zajímavé, náročné a vzhledem k stále existujícím totalitním a autoritář-
ským systémům (Barma, Kuba, KLDR aj.) aktuální téma. V diplomové práci navázala
na svou ročníkovou práci, což dokazuje autorčin opravdový zájem o zkoumanou problema-
tiku a umožnilo hlubší a teoretičtější vhled do tématu.

V teoretické části diplomantka provádí na základě studia rozsáhlé odborné literatury
podrobný popis a rozbor množství teorií a typologií totalitarismu a autoritářství. Autorka
pracuje s odbornou literaturou v českém, anglickém a francouzském jazyce. V tom vidím
jeden z přínosů diplomové práce. Napsání praktické části bylo motivováno měsíčním
pobytem autorky v Barmě. V této části se autorka samostatně na základě studia historie
Banny, různých dokumentů., ale i vlastní zkušenosti pokouší o charakteristiku a zařazení
politického systému v Barmě vycházeje ze znalostí získaných a popsaných ve své teoretické
části DP. Tím, že přibližuje problémy nám zdánlivě vzdálené země, spatřuji další přínos
posuzované práce.

Co se týká formální stránky práce - autorka dobře pracuje s odbornou literaturoua dokumenty. Práce je psaná čtivě. Připomínku mám k tomu, že diplomantka, nejspíše
V časové tísni, neodstranila některé překlepy i pravopisné (např. s. 66), ale, bohužel, i
v názvu na titulní straně.

Závěr: Autorka prokázala v diplomové práci velký a hluboký zájem o zkoumanou
problematiku a zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě .

Otázky k obhajobě: 1. Pokuste se charakterizovat podmínky a předpoklady, za
kterých by mohlo dojít k nastoupení cesty Barmy k demokracii.

2. V kterých tématických celcích a jak by se mohly využít
poznatky z diplomové práce ve výuce na 2. st. ZS a SŠ.
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