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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.  
 
KOMENTÁ Ř (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 
2 

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) 
 
KOMENTÁ Ř (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

Literatura zahrnuje podstatné tituly jak z teoretického hlediska, tak hlediska analýzy konkrétního problému, 
autorka ale víceméně vynechala zdroje, které vznikly v České republice.  I když samozřejmě zdroje 



z Latinské Ameriky či od významných světových autorů jsou  nejdůležitější, stav bádání v našem prostředí by 
práce měla alespoň trochu odrážet. Přitom k Venezuele texty u nás existují (J. Kunc -  Politologické revue, 
k Venezuele dále časopisecky či ve sbornících publikovali R. Buben, M. Nachtigallová, existují Politické 
systémy Latinské Ameriky, atd..)   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
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!) 
1 

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

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁ Ř (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 2000 znaků). 
 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE   
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 

Práci považuji za mimořádné zdařilou (dílčí výhrada k literatuře je spíše upozornění do budoucna, že stav 
bádání v ČR je podstatný). Autorka si udržela i objektivní nadhled (což bývá při analýze Venezuely někdy 
dost obtížné), výborná orientace v problému, dobré teoretické zakotvení, schopnost jasně argumentovat, 
bezchybná práce s vědeckým aparátem, dobrá stylistika. Dílčí výhrady – v některých případech by bylo dobré 
anglické výrazy překládat (a v závorce nechat výraz) – responsibility, accountability. Na str. 45 bych trochu 
polemizovala o tom, zda jde opravdu jen o krátkodobé a okamžité dopady (cortoplacismo) a zda chybí 
dlouhodobější vize.  Vize tam určitě je a právě v populistickém apelu je vize velmi podstatná, je svým 
způsobem komplexní, ale nemůže být konkrétní  (což je vlastně  vize socialismu pro XXI. století). Na straně 
95 by to chtělo více rozebrat či upřesnit v souvislosti s gerrymandering, srovnání s USA i s Prahou mi 
nepřipadá zcela adekvátní (v USA to minimálně novináři hodně hlídají a jsou tam většinou kontrolní 
mechanismy, nikdy se to nevztáhne k celé zemi, totéž i u  Prahy,  je územně dílčí problém.      

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Charakterizujte současnou opozici ve Venezuele. Jaké jsou nejslabší místa její strategie a taktiky. 
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. 700 znaků) 
 
 
Datum: 31.5.2011                                                      Podpis: ……………………………….. 


