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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 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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 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). 
 

Výtky viz shrnující komentář. 



 

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

logická provázanost, grafická podoba textu) 
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. 2000 znaků). 

Výtky viz shrnující komentář.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Marina Tatun se ve své bakalářské práci zaměřila na vývoj politického systému Běloruska po získání nezávislosti 
v roce 1991. V úvodu práce podává přehled teorií nedemokratických režimů. Následuje popis vývoje 
běloruského ústavního a politického systému, pochopitelně s důrazem na nástup A. Lukašenka k moci a následné 
utužování jeho autoritářské vlády. Autorka se stručně věnuje i běloruské ekonomice, jazyku a rozvoji národního 
vědomí. 
Její práce je však převážně popisná, zkoumané jevy příliš neanalyzuje, nedává je do patřičných souvislostí. 
V závěru se sice pokouší zařadit režim A. Lukašenka do některé z kategorií nedemokratických režimů, avšak činí 
tak pouze stručně, bez detailnějšího dokazování.  
Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, autorka použila dostatečné množství literatury a zdrojů, byť 
samozřejmě použitý výčet zdaleka není vyčerpávající. 
Autorka sice není rodilou mluvčí, přesto je jazyková úroveň její práce relativně dobrá, samozřejmě 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že český jazyk není její mateřštinou. 
Práce přináší podložený přehled hlavních jevů a událostí vývoje běloruského politického systému, za její slabinu 
však nutno označit absenci propracovanější analýzy popisovaných skutečností. 
Bakalářskou práci Mariny Tatun rozhodně doporučuji k přijetí, hodnotil bych ji však stupněm velmi dobře. 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
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: 9. 6. 2011                                               Podpis: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 
 


