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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 2
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!)
2

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

x

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).

Liudmila Volakhava se ve své diplomové práci věnuje problematice běloruské národní identity, konkrétně jejím 
specifickým rysům, obsahu, struktuře a faktorům dotvářejícím ona specifika. V práci rozebírá historický vývoj 
běloruského národa a proměny jeho identity, a provádí též kritickou reflexi nejrelevantnějších běloruských 
národních projektů současnosti. Při analýze se opírá o teoretické koncepce jak západoevropských, tak 
východoevropských teoretiků nacionalismu. Druhá část práce se soustřeďuje na aktuální stav národní identity 
Bělorusů, speciálně na formování národního vědomí v kontextu současného autoritarismu, přičemž autorka 
klade zvláštní důraz na analýzu vlivu geopolitických a integračních faktorů na sebeidentifikaci běloruské 
populace.
Práce představuje velmi obsáhlý, literaturou i zdroji bohatě podložený analytický rozbor zkoumaného 
fenoménu. Má nesporné odborné kvality a v českém prostředí znamená velký odborný přínos – podobně 
obsáhlá práce na dané téma v českém jazyce dosud neexistuje. 
Jediná výhrada se týká toho, že některé problémy by se daly analyzovat a formulačně vyjádřit koncentrovaněji, 
sevřeněji; na druhou stranu, vzhledem k tomu, že autorka není rodilou mluvčí, je dle mého názoru přece jen 
lepší, když některé skutečnosti formuluje trochu šířeji. Jazykové kvality práce jsou však velmi dobré.
Předloženou diplomovou práci rozhodně doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

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

Datum: 17. 6. 2011                                                      Podpis: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.




