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Předložená bakalářská práce pojednává o tématu, které již bylo v politické vědě i 
historiografii nesčíslněkrát analyzováno. Z tohoto hlediska není volba tématu 
optimální, i když na druhou stranu má autorka pravdu v tom, že v českém prostředí 
nebyla problematika portugalského přechodu k demokracii čtenáři detailněji 
představena. Téma proto lze akceptovat. 
Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních kapitol. V první kapitole se autorka 
věnuje povaze odstraňovaného režimu, v kapitole druhé pak zkoumá samotný 
přechod k demokracii. Přechod k demokracii je pak rozdělen do dvou částí, v první 
části je to samotné odstraňování autoritářského režimu, ve druhé části konsolidace 
nového režimu, a to z pohledu institucí. Takto zvolená struktura práce je vhodná, 
resp. je v souladu se zvyklostmi klasických transitologických prací.  
Je potěšitelné, že autorka se ve své práci neomezila pouze na čistou deskripci, ale 
doplnila ji aplikací základních teoretických koncepcí na portugalskou politickou praxi. 
Autorčina teoretická východiska jsou bezproblémová, nejedná se sice o nic 
originálního, jsou to jen základní teorie, ale pro úroveň bakalářské práce jsou tyto 
teoretické koncepce naprosto dostačující (typicky Linz, Huntington apod.). Výjimkou 
je kapitola o konsolidaci nového režimu, ve kterém autorka pojednala o konsolidaci 
demokracie příliš stručně a svoji „definici“ nezaložila na odborné literatuře (str. 32; 
v seznamu literatury přitom má Linze a Stepana). 
Celkově lze ale konstatovat, že se autorka opírá o relativně bohatý seznam české i 
cizojazyčné literatury. Textů o přechodech k demokracii obecně (včetně Portugalska) 
je velmi mnoho a je dobře, že autorka dokázala vybrat to podstatné a „neutopila se“ 
v kvantech dílčí literatury. V tomto smyslu nemám k práci větších výhrad. . 
Předložená bakalářská práce je rovněž na vysoké úrovni z hlediska-formálně 
metodického. Struktura práce je přehledná a systematická. Poznámkový a odkazový 
aparát je bezvadný. Jazykový projev je kultivovaný a bezchybný. Rovněž všechny 
ostatní formální náležitosti bakalářské práce byly naplněny.  
Závěrem lze konstatovat, že předložená bakalářská práce splňuje všechny nároky 
kladné na tento typ prací. Není sice příliš originální, nepřináší něco nového (je však 
otázka, zda vzhledem k tématu je to vůbec možné), ale autorka prokázala schopnost 
zorientovat se v příslušné odborné literatuře, zpracovat ji a pojednat o zvoleném 
tématu srozumitelným, čtivým a současně odborným způsobem. Práce vykazuje 
všechny náležitosti odborného textu a je jak z teoretického (a metodologického), tak i 
faktografického hlediska bezproblémová.  
 
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 
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