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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.  
 
 
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 2-3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
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) 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Magisterská práce Andreji Fialkové „Konsociační demokracie jakožto konečné řešení konfliktu? Analýza 
vývoje stranického systému v Bosně a Hercegovině v souvislosti s implementovaným volebním systémem“ 
je poměrně zajímavým pokusem o analýzu problému, který dosud není nijak detailně z tohoto úhlu pohledu 
zpracován. Deskripcí politického systému Bosny a Hercegoviny najdeme celou řadu, ale pokusů o analýzu 
tohoto „nastoleného“ konsociačního systému z hlediska naplňování jeho zamýšleného poslání zdá se mnoho 
není. Na práci velmi oceňuji původnost tématu a pokus o původní samostatnou analýzu, které je vystavěna 
na konfrontování Lijphartovi teorie s ústavě politickými reáliemi systému Bosny a Hercegoviny. Slabším 
místem práce je menší rozsah odborné literatury, ze které autorka čerpala. Převažují internetové zdroje, které 
jsou sice korektní a důvěryhodné, ale většinou nemají charakter odborných textů. Našlo by se jistě větší 
množství zahraniční, ale dokonce i domácí literatury, která se věnuje Bosně a Hercegovině. Přiznávám se, že 
tento fakt mi jako vedoucímu práce uniknul a uvědomil jsem si ho, až když jsem viděl práci v celku včatně 
seznamu zdrojů. Na druhé straně jsem přesvědčen, že autorka zpracovala práci, která je velmi zajímavým, 
původním a analytickým textem. Autorka jej několikrát přepracovávala a zužovala záběr tématu. To se  jí 
z větší části podařilo, byť na některých místech je práce stále ještě trochu svým záběrem rozháraná. 
Struktura práce je velmi detailní, někdy možná až příliš. Často jsou dílčí kapitolky velmi krátké, což není 
nejobvyklejší, na druhé straně je tak práce přehlednější a snáze se v ní vyhledává.   
Hodnocená diplomová práce jistě není bez chyb, ale jejím velkým plusem je snaha o původní analytický 
text. Tato snaha byla podle mne z větší části úspěšná. Právě pro původnost práce jsem ochoten tolerovat 
některé nedostatky. Práci hodnotím mezi stupněm výborně a velmi dobře a konečný výsledek nechť je 
výsledkem obhajoby a samozřejmě i posudku oponenta.  
   

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Kde autorka spatřuje rizika pro zdárné a dlouhodobé fungování konsociační demokracie v Bosně a 

Hercegovině.  
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: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


