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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        
1.2. Metoda práce        
1.3. Struktura práce        
*) 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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  3 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 4 
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). 
 
 



Marina Tatun si vytkla za cíl „pokus o konstruktivní vědeckou analýzu, neutrální, bez zaujetí 
z té či oné strany, s přihlédnutím k existujícím teoriím z publikací uznávaných českých a 
zahraničních odborníků, dostupným informacím a k takovým právním dokumentům 
Běloruské republiky jako Ústava, Volební zákoník a další“ (s. 6). Formulace cíle je 
problematická, není zřejmé, čeho chce autorka svou prací dosáhnout. Práci chybí výzkumná 
otázka, metodologie, popř. hypotéza.  
Hlavní motivace autorky ke zpracování tohoto tématu je osobní, viz pasáž „(…) To, co se v 
současné době odehrává kolem mé rodné země, mě vede k zamyšlení (…) Jsem si opětovně a 
do vší hloubky uvědomila v nakolik těžké politické, ekonomické a kulturní situaci se ocitlo 
Bělorusko v devadesátých letech minulého století, kdy po rozpadu Sovětského svazu se 
muselo postavit na samostatnou dráhu budování suverénního státu, ale také k uvědomění 
v jaké nelehké pozici se nachází teď“ (s. 6). Osobní motivy autorky k napsání práce jsou jistě 
v pořádku, v tomto případě však neposkytly základ pro vypracování „vědecké analýzy“, o 
jakou se dle svých slov snažila. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  3 
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 - 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
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. 2000 znaků). 
 
Text obsahuje řadu chybných údajů, např. není jasné, proč autorka považuje 1. leden 1992 za 
datum získání nezávislosti (s. 22); chybná jsou také tvrzení, že Lukašenko hlasoval proti 
ratifikaci Bělověžské dohody (s. 22), že se město Sklov nachází v Gomelské oblasti (nikoli 
tedy v Mogilevské) a ve výčtu drobných faktografických chyb by se bohužel dalo pokračovat.  
Autorka také neuvádí na mnoha místech, kde by to bylo zapotřebí, své zdroje. Bez opory tak 
například zobecňuje události prosince 1991, když uvádí: „Tehdejší běloruští představitelé 
nebyli zastánci vystoupení ze struktury SSSR, ale spíše pro jeho modernizaci a ekonomickou 
nezávislost Běloruské republiky v rámci Sovětského svazu“ (s. 21) Obdobných 
generalizujících pasáží se v práci vyskytuje mnoho. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Styl práce není vědecký. Objevuje se mnoho vybočení z hlavní linie. Ačkoli musí být vysoce 
hodnoceno, že autorka napsala svou práci v českém, tj. ne svém rodném jazyce, přesto bylo 
lze některé žurnalismy zvážit a poradit se nad stylistikou. 
Větším prohřeškem je chaotická struktura, např. ekonomický systém je popisován mezi 
tématem politických stran a identitou. Role opozice je popisována v první osobě jednotného 



čísla ve třetí kapitole, viz př. vyjádření „Mezi prezidentovi loajální strany uvedu dvě, které 
jsou v dnešní době, i když v malém počtu, zastoupeny ve Sněmovně representantů Národního 
shromáždění Běloruské republiky“ (s. 35). Úvahy o diktatuře jsou prezentovány již v Úvodu 
práce, zatímco by měly být zařazeny do první kapitoly. Ve výčtu nedostatků ve struktuře by 
také bylo možné pokračovat.   
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Prosím autorku, aby upřesnila následující zjednodušující pasáž svého textu (s. 20): 

„A čkoliv komunistická strana Běloruska za dobu existence SSSR se počítala za jednu z 
nejvěrnějších a nejspolehlivějších, na počátku 90. let neměla silného lídra, aby 
se mohla udržet i nadále, a proto se v srpnu 1991 pod vlivem událostí také rozpadla, i 
když v parlamentu po volbách z r. 1990 i nadále zůstávala většina poslanců zvolených 
jako kandidáti sovětské komunistické strany, kteří ale již nebyli jednotní.“ 

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: 12.6.2011                                               Podpis: Markéta Žídková 


