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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

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

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. 1000 znaků). 
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
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. 1000 znaků). 
 

      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  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. 2000 znaků). 
 

      
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Předkládaná diplomová práce dosahuje velmi vysoké úrovně z hlediska obsahového i jazykově-formálního 
zpracování. Autor si zvolil nelehké téma, ovšem přistoupil k němu velmi zodpovědně a provedl velice zdařilou 
analýzu problému vládního modelu v Indii . Velmi oceňuji hloubku provedeného rozboru. Autor se například 
nespokojil s pouhým výčtem prvků ovlivňujících tvorbu a fungování indickým vlád, ale detailně se věnuje 
jednotlivým faktorů v interakci a akcentuje také neústavní vlivy, které jsou v Indii bytostně důležité. Stejně tak 
nepředstavil pouhý výčet, souhrn kabinetů, ale podrobně se věnuje každé z ustavených vlád a představuje její 
vznik (včetně zkoumání hlavních důvodů, proč byl sestaven právě daný kabinet), průběh i způsob ukončení. 
Velmi oceňuji i široký soubor zdrojů, s nimiž autor pracoval, a to jak z hlediska zdrojů primárních (například 
představení celého ústavního systému a zakotvení vlád bylo provedeno na základě textu indické ústavy), tak i 
sekundární literatury (díla předních indických politologů či analytiků).  Práce podle mého názoru přesahuje 
standart diplomové práce, autor provedl vlastní hlubokou analýzu problému a přináší nové, v českém prostředí 
neznámé informace. Nemám žádnou připomínku, jednoznačně ji  doporučuji obhajobě, navrhuji hodnocení 
výborně a udělení pochvaly za diplomovou práci. 

 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
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. 700 znaků) 
 

      
 
 
Datum: 17.5.2010                                                  Podpis: ……………………………….. 


