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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Pochopení zpracované literatury   
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu    
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů   
3.3 Dodržení citační normy   
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  



3.5 Grafická úprava    
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh x 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) (max. 
500 znaků) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Diplomová práce Tomáše Adlera se zabývá komunistickým režimem v Československu během období 
normalizace a zkoumá míru jeho nedemokratičnosti. Přesněji řečeno, zabývá se teoriemi nedemokratických 
režimů, které testuje na příkladu normalizačního Československa. Hlavním cílem práce není jen pokus o 
klasifikaci normalizačního režimu, neboť její autor se rozhodl prověřit též samotné teoretické koncepty, jejich 
vhodnost, kompaktnost, užitečnost coby nástrojů analýzy. 
Práce má tak dvě hlavní části – první teoretickou, v níž Tomáš Adler podává přehled teorie totalitních a 
autoritářských režimů. V této části rozhodně prokazuje znalost těchto teorií, dokáže se v této „teoretické 
houštině“ dobře orientovat a uvádí všechny důležité autory, koncepce i interpretační proudy. 
Druhou částí je případová studie věnovaná normalizačnímu Československu. Na ní Tomáš Adler prokazuje, že 
jednoznačné zařazení normalizačního režimu do některé kategorie je velmi obtížné, ne-li nemožné. Což může 
být jednak výzvou k dalšímu rozvoji teorie nedemokratických režimů, jednak z případové studie vyplývá, že 
s teoretickým aparátem nelze pracovat mechanicky, že nelze konkrétní režim v konkrétní zemi v konkrétní době 
za každou cenu násilně tlačit do jedné z několika základních teoretických „přihrádek“. Musím ocenit, že právě 
toto Tomáš Adler ve své práci nečiní. Teorie má být především praktickým nástrojem analýzy, a pro analýzu lze 
s úspěchem použít i koncepty, do nichž zkoumaný režim plně nezapadá. Což práce Tomáše Adlera též 
prokazuje. 
K předkládané diplomové práci mám pouze jednu větší výtku – případová studie je přece jen dosti stručná, 
v řadě ohledů spíše ilustrativní než analytická. Dané téma by si nesporně zasloužilo podrobnější rozpracování 
normalizačních reálií, detailnější „důkazní řízení“, ještě více podloženou argumentaci. Nicméně toto by se 
mohlo podařit pouze v rámci daleko objemnější práce. V rámci rozsahu práce diplomové považuji případovou 
studii, jak ji pojal Tomáš Adler, za přijatelnou, byť vlastně slouží pouze k tomu, aby na ní autor DP 
demonstroval problematičnost, nedostatečnost a slabá místa jak existujícího teoretického aparátu, tak 
dosavadních pokusů o zařazení československého komunistického režimu do některé z kategorií 
nedemokratických režimů.  
Diplomovou práci Tomáše Adlera rozhodně doporučuji k přijetí a přes výše uvedenou výtku ji navrhuji hodnotit 
stupněm výborně. 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1       
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 
 
Datum: 17. 6. 2009                                                              Podpis: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 


