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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) 
 

Domnívám se, že hlavní cíle a předsevzetí autorky byly naplněny, nicméně v práci nacházím poměrně 
rozsáhlé pasáže, které od tématu odstupují , a´t už se jedná o rozsáhlé historizující podkapitoly či obecný 
popis ústavně-politických institucí v BaH.  

 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
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 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) 
 



Nejkritičtější výhradu vznáším k překvapivě velmi chudému seznamu použitých zdrojů. 5 knih v českém 
jazyce, podobný počet článků, dále dva anglické texty Lijphartovy a internetové stránky institucí, to mi 
přijde pro založení diplomové práce na hraně akceptovatelnosti. Přitom v angličtině, němčině a překvapivě i 
češtině by autorka dohledala řadu dalších zdrojů, které by  mohla ke své práci využít, ať již v oblasti teorie 
konsociační demokracie, tak ve vztahu k politickému a stranickému systému BaH připomínám dále, že 
elektronický časopis CEPSR nemá nic společného s CEVRO, jak je v seznamu literatury vícekrát 
opakováno. Zaráží mne rovněž  nekritické využití studentského portálu e-polis, kam studenti umís´tují své 
seminární práce. 

 
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 2 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
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) 
 

Již jsem naznačil, že v práci některé kapitoly považuji za obsoletní. Naopak vlastní stranický systém a jeho vývoj mohly 
být analyzovány obsáhleji. Z hlediska citační normy považuji za nešťastné, pokud autorka u kolektivní monografie 
(Kubát a kol.) využívá jednu z dvaceti kapitol, ale odkazuje ke knize jako celku včetně zamlčení autora kapitoly. 

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

Předložená práce je zajímavou odbornou analýzou, jejíž důvěryhodnost však velmi snižuje velmi malý počet 
zdrojů využitých autorkou. V jistých částech práce to znamená spolehnutí se jediný zdroj – někdy text 
působí jako výpisky (z Hladkého, z Lijpharta). Autorčino soustředění pouze na českou časopiseckou 
provenienci (navíc pouze na jeden časopis) je dle mého soudu stěží omluvitelné a přijatelné. Přesto práci 
doporučím k obhajobě, protože je možné, žer autorka měla nějaký závěr, proč takto postupovala (v práci 
nicméně není žádný takový záměr zmíněn, heuristická pasáž v textu zcela chybí.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Mohla by autorka ukázat, nakolik byl konsocialismus v BaH narušován či naopak podporován zásahy 

OHR, tj. diskvalifikací některých občanů z hlediska pasivního volebního práca ex ante a dokonce také ex 
post? 

5.2 Jak se autorka z hlediska teorie konsociační demokracie dívá na pokusy Zlatka Lagumdžiji a jeho 
sociálních demokratů stát se mezietnickou celobosenskou stranou? 

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: ……………………………….. 


