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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

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

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce 1       
1.2. Metoda práce 1       
1.3. Struktura práce 1       
*) 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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 



Časté sklouzávání k deskripci, hlavně (avšak nejen) v první části práce. Navíc nepodepřeno zdroji, 
např. podkapitola 1.2.3 bez jediného odkazu, podkapitola předchozí staví pouze na dvou zdrojích; 
dále podkapitola 4.2.2 a další obsahují údaje a citace, na jejichž zdroj není odkazováno. 

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
3.3 Ucelenost výkladu  2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.5 Dodržení citační normy 2 
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 1 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba 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). 
 
Problém s odkazy na zdroje práce: autor často neodkazuje, popř. vůbec nekonfrontuje své zdroje se 
zdroji jinými, informace považuje za dané a nedohledává více než je nutné pro linii, kterou si stanovil. 
Zvláště (avšak nejen) v první kapitole nekriticky spoléhá na několik málo autorů, především na výklad 
Jana Hozlera. Jistě by bylo možné doplnit historický vývoj ruského stranictví/liberálního proudu též o 
jiné zdroje. Odkazy nejsou uvedeny ani u statistických údajů [např. s. 18 „(…) sovětské úřady uvádějí 
(…)“], citátu Dostojevského (s. 16), či v rámci celých podkapitol (viz komentář výše). Nedostatečně je 
citováno i v dalších částech práce (např. pasáž o Gajdarovi, s. 18-19; o Čubajsovi, s. 31 a 32; pasáže o 
vzniku jednotlivých politických stran mohly uvést jako zdroj informací materiály samotných stran, 
např. webové stránky Jabloka obsahují poměrně detailní genezi vzniku a vývoje strany). 
V odkazech jsou pak vždy opakovány celé tituly knih/dalších textů. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Úvod bakalářské práce Vladimira Znamenského je psán svižným jazykem a slibuje zajímavý text, ten 
ovšem bohužel brzy narazí na limity.  
 
Práce si klade za cíl najít odpověď na tzv. hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Proč nedokázaly 
strany liberálního proudu získat silné postavení v rámci stranického systému Ruské federace?“ (s. 9). 
Sama o sobě je tato otázka vhodná, problém však vyvstává, chce-li autor dojít k odpovědi na základě 
ověřování čtyř (!) hypotéz přiřazených ke čtyřem kapitolám (viz vyjádření na s. 9).  
 
Ony „hypotézy“ jsou pak nedostatečně formulované teze (eventuelně mohly být nastaveny jako 
výzkumné otázky). V autorových slovech čtenář hypotézy musí hledat (viz s. 9 a 10). Příkladem může 
být „hypotéza“ č. 4 formulovaná následujícím způsobem: „(…) Poslední hypotéza předpokládá 
rozhodující roli prezidenta Putina a změn uskutečněných během jeho prezidentování na dnešní 
(ne)zastoupení politických stran liberálního proudu v ruském parlamentu a celkově na slabou podporu 
liberálních idejí u voličstva“ (s. 10). Níže na téže straně se lze k téže „hypotéze“ dočíst: „(…) Čtvrtá 
kapitola bude mít nejspíše nejspornější charakter, jelikož se pokusím analyzovat postavení liberálních 
stran v současném Rusku a ověřit hypotézu o zásadní roli prezidenta a jeho ´týmu´ na zastoupení 
liberální ideje, ať u v parlamentu či obecně v současné ruské společnosti“ (s. 10). Z uvedeného není 
jasné, co přesně chce autor sdělit ani jak konkrétně chce ke svému cíli dojít. 
 



Struktura textu je poměrně logická, avšak autor zvolil příliš mnoho témat ke zpracování. Tak například 
ve třetí kapitole mapuje postavení prezidenta a výkonné moci v ruském systému a vliv prezidenta na 
stranický systém Ruské federace. Ačkoli lze souhlasit s tezí, že bez celkového vhledu do ruského 
politického systému je obtížné analyzovat postavení liberálních stran, mohla být zvolena zkrácenější 
forma; shrnutí procesu přijímání ústavy a popis („analýza“, s. 37 – 39) pravomocí prezidenta, vlády a 
parlamentu dle tohoto dokumentu jsou navíc nedostatečné, není-li jasně řečeno, že pravomoci v něm 
vytyčené jednotlivým aktérům dnes již nejsou dodržovány. V posledních dvou letech je pro popis 
systému používán termín tandemokracie; naznačuje, že se pravomoci prezidenta a premiéra překrývají 
a hranice je nejasná.  
 
V pozici prezidenta Putin změnil stranický a volební systém, což Vladimir Zmanemskyi uspokojivě 
vysvětluje ve čtvrté kapitole. Postavení liberálních subjektů a jejich snahám o vytvoření jednotné 
demokratické fronty se pak bohužel věnuje jen ve zkratce (s. 51 a 52).  
 
Autor ve své bakalářské práci postihl nejdůležitější linii vývoje liberálního proudu v Rusku, učinil tak 
na pozadí novodobé ruské historie a nejnovějšího politického vývoje v této zemi. Přes zmiňované 
výhrady lze konstatovat, že se jedná o dobře zpracované téma, kterému autor rozumí a pro jehož 
zpracování si vybral (pokud je cituje) oporu v renomovaných autorech.   
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Jací další autoři kromě J. Holzera se zabývají vývojem politického / stranického systému 

v Rusku od jeho počátků? Na co kladou důraz v jednotlivých historických etapách?   
5.2 Proč nebylo využito webových stránek jednotlivých liberálně orientovaných politických stran a 

hnutí? (V původním projektu jsou některé z nich uvedeny jako potenciální zdroj.) 
5.3 Můžete nastínit termín tandemokracie a kdo jej používá? 

Jaké je druhé jméno profesora Henryho E. Hale? (U obou citovaných textů je uvedeno H. H. 
Hale.) 

 
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: 8.6.2010                                               Podpis: Markéta Žídková 


