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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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2-3 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 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) 
 
Autorka si stanovuje několik výzkumných cílů (s. 13 a 14), přičemž “ústředním cílem předpokládané 

práce není vytvoření všezahrnující teorie národa a národní identity (detailně rozpracované klasiky 

západní a východní provenience), nýbrz akcentování sociálně-politické komponenty daného jevu v 



souĉasném běloruském kontextu” (str. 13). Cíle jsou velmi dobře pojmenované, je však možné si 
položit otázku, zda jich není na jednu práci příliš mnoho. Autorka zmiňuje použití “metod politické 
vědy, kulturologie a sociální psychologie” (s. 14), ovšem nijak je nespecifikuje, jedná se pouze o 
konstatování.  
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
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) 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Text se opírá o širokou škálu vynikajících zdrojů. Bylo by možné ještě uvažovat o doplnění, 
např. M. Kajalovičova Чтения по истории Западной России (1884). Kajalovič je nicméně 
v textu alespoň zmíněn (s. 33). Autorka také mohla pracovat s dalšími texty V. Bulhakava, 
např. s Dějinami běloruského nacionalismu (2007). Výběru a zpracování však nelze nic 
vytknout.  
Jedná se o vynikající diplomovou práci. Bylo by však možné zvážit její zkrácení, na některých 
místech by to textu prospělo. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Autorka konstatuje (s. 175), že „(…) klasický nacionalismus nikdy neovládne ´duše a srdce´ 

většinového běloruského obyvatelstva, neboť se v tomto paradigmatu ignoruje celý 

komplex sociálně-politických aspektů, kondice veřejného vědomí a poněkud slepě se 

absolutizuje kulturně-lingvistická idea“. V následujícím odstavci pak tvrdí: „(…) 

běloruská intelektuální expertní obec postrádá to hlavní – politickou moc coby jedinou 

relevantní ´tribunu´ pro popularizaci alternativních národních idejí, jednotu a pevnou 

sociální bázi.“ Je tedy problém běloruské identity více historický (běloruský 
etnonacionalismus/“ruský svět“ nikdy neovládnou „duše a srdce“, protože běloruská 
identita již je – trvale- zkonstruována) nebo politický (alternativní národní projekty mají 
šanci být diskutovány po změně politického režimu)? 

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. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: 16.6.2009                                                                Podpis: Markéta Žídková 


