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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) 
 

      
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
*) 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) 
 
Autorka si kladla za cíl „na základě analýzy prezidentských voleb v letech 1999, 2004 a 2010 

určit, zda politický systém Ukrajiny směřuje k demokratizaci či nikoliv“ (s. 70; s. 9). V Úvodu 



píše, že „předběžná hypotéza zní ano, systém směřuje k demokratizaci“ (s. 9; s. 70). Závěr 
shrnuje téma voleb a poslední větou zde je: „I přes velký zmatek, (interpunkce!)  byly tyto 

volby (prezidentské volby 2010, pozn.) vyhodnoceny vesměs (!) kladně a jejich průběh byl 

nejdemokratičtější ze všech zkoumaných voleb“ (s. 71).  
K hypotéze se Závěr nevrací a konstatování, že poslední volby byly nejdemokratičtější, je i 
přes v práci (problematicky) vyjmenovaná kritéria, podle nichž chce toto autorka měřit, 
zavádějící.  
Je skutečně otázkou, zda lze v první kapitole podat nekonzistentní přehled politologů 
věnujících se (ne)demokratickým režimům a na tomto základě dojít k závěru, že režim na 
Ukrajině se demokratizuje, popř. že prezidentské volby jsou nyní demokratičtější než dříve.  
Shrnuto: teoretický rámec, který autorka zvolila, není propracovaný, je souborem různorodých 
konceptů, není dáno základní rozdělení na režimy demokratické a nedemokratické, autorka 
hovoří o prezidentském systému v rámci hybridních režimů a dopouští se dalších 
nesrovnalostí.  
Použitá literatura je občas zastaralá; v roce 1993 (1996) snad mohl G. O´Donnell tvrdit, že se 
delegativní demokracie „rozvinula především v jihoamerických státech, ale také 
v postsovětských státech střední a východní Evropy.“ (odkaz 20, s. 15). Mohl by dojít 
k takovému závěru dnes? Nabízí se také otázka, kdo (další) řadí Ukrajinu (Bělorusko) mezi 
středoevropské státy?  
 .           
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Grafická úprava  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) 
 

V práci se objevují žurnalismy, např. „úrodná půda pro korupci“ (s. 14), „systém 

pokulhává“ (s. 15) a další. Autorka sice dokládá své zdroje, nicméně v práci nepoužívá 
téměř žádné citace. 
Podkapitoly jsou v několika případech tvořeny jedním či dvěma odstavci; proč se autorka 
rozhodla text takto parcelovat?  

 



4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Práce vyjmenovává některé důležité momenty, které ukrajinské prezidentské volby významně 
ovlivnily, zmiňuje změny a problémy v zákonech a práci médií. Celkově však text působí jako 
zkratkovitá zpráva o kandidátech, průběhu a výsledcích trojích voleb a neobsahuje analýzu, 
která by z něj udělala více než tento základní (opakuji: velmi problematický) přehled.   
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Autorka shrnuje koncepty L. Diamonda, který „se jako jeden z prvních zabývá otázkou, jakou 

formu režimu mají státy, které prošly „třetí vlnou demokratizace“ (…). Který autor představil 
koncept tzv. čtvrté vlny?  

5.2 Jak reflektuje situaci na Ukrajině a prezidentské volby v této zemi M. McFaul? 
5.3  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  (3-) –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: 16.6.2009                                                                Podpis: Markéta Žídková 


