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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         
1.2. Metoda práce         
1.3. Struktura práce         
*) 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) 
 

Nelze hodnotit. Teze nejsou součástí bakalářské práce, proto nebylo možné srovnat obsah práce se 
schválenými tezemi. 

 
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  
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 2  
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 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) 
 



Po obsahové stránce je práce velmi kvalitní. Autorka využila různých teoretických přístupů vztahujících se 
ke konsociační demokracii, dokázala je kriticky porovnat, zhodnotit a využít nejvhodnější z nich k analýze 
politického systému Bosny a Hercegoviny. Výčet použité literatury se mi zdál poněkud omezený, zejména 
s ohledem na monografie, ale je možné, že k této problematice není dostatek v ČR dostupné literatury. 
S ohledem na název práce bych očekával rozsáhlejší diskuzi o podobě stranického systému a také jeho 
fungování. Tady autorka na rozdíl od první části práce, která se zabývá politickým systémem, nevyužila 
teoretické koncepty, které umožňují lépe analyzovat stranické a volební systémy a vztahy mezi nimi. Schází 
analýza základních proměnných stranických systémů (počet stran, polarizace, vzorce spolupráce a soutěže 
apod.), popř. diskuze nad mírou relevance použití těchto  obecných teoretických konceptů, které se vztahují k 
teorii stranických systémů, na případu Bosny a Hercegoviny. Domnívám se, že tady mohla autorka využít 
potenciálu komparativní politologie a její přínos pro hledání vhodného institucionálního uspořádání pro tzv. 
nové demokracie.  

 
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 2  
3.4 Dodržení citační normy 1  
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 2  
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1  

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) 
 

Práce je po formální stránce velmi kvalitní. Autorka zahrnula i mapy, které ukazují etnické rozložení obyvatelstva 
v Bosně a Hercegovině. Část práce věnuje autorka popisu voleb a volebních výsledků. Za tímto účelem by bývalo velmi 
vhodné doplnit práci s přílohami  s tabulkami či grafy, které by zpřehlednily volební zisky jednotlivých politických stran. 
V případě poznámkového aparátu by bylo vhodné v případě elektronických zdrojů uvést u zdroje nejen www stránku, ale 
i jméno autora, název stati či instituci nebo její dokument,  ze kterého autorka vychází. (např. na s. 14 , 29, 34, 36 či na  s. 
41). Po jazykové stránce je práce kvalitní. Jen upozorňuji na chybu – nelze kombinovat slovo a číslovku ve slově – např. 
nikoli „5i“ ale „pěti“ apod. Tato chyba se v práci několikrát opakuje. 

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 

Autorka se pokusila o pečlivou analýzu politického, stranického a volebního systému v Bosně a Hercegovině. Silnými 
stránkami práce je, že autorka zasadila vývoj politického systému BaH do historických souvislostí a úspěšně se jí 
podařilo kriticky zhodnotit a následně i aplikovat teorii konsociační demokracie na případ Bosny a Hercegoviny. Ve 
srovnání s touto první částí práce se autorka již nevěnovala teoretickým přístupům , které slouží k analýze stranických 
systémů a volebních systémů. Zde se autorka již omezila na deskriptivní přístup. Vzhledem k názvu a zaměření práce 
bych však očekával zapojení relevantních teoretických konceptů pro analýzu vztahu volebních a stranických systémů 

 
 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Do jaké míry je relevantní přirovnávat složení exekutivy v BaH tzv. magické formuli ve Švýcarsku? 



5.2 Kdo nebo jaké instituce navrhly volební systém v BaH? Byly diskutovány i jiné alternativy? 
5.3 Je volební systém do legislativních orgánů BaH z hlediska konsociační demokracie výhodný? Existují 

lepší alternativy? 
 
 
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: ……………………………….. 
 


