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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). 
 

Ani v tištenej, ani v elektronickej podobe neboli teze súčasťou  bakalárskej práce, 
preto nemožem posúdiť túto časť relevantne. 

 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 

      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!ár 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost 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). 
 

      
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Autor si za svoj cieľ zvolil analýzu politických systémov Bolívie a Venezuely a komparáciu 
vlád ich súčasných prezidentov Eva Moralese a Huga Cháveze. 
 
Práca je koncipovaná do 4 kapitol (pre mňa neobvyklým spôsobom zahrnul do kapitol aj úvod 
a záver a obsah práce štrukturoval iba do 2 hlavných kapitol) a popisuje analyticky nielen 
základné teoretické údaje a fungovanie politických systémov oboch krajín Latinskej Ameriky, 
ale sústreďuje sa najmä na spojitosť, či skôr odlišnosť týchto dvoch systémov  vo svetle 
súčasných vlád a prezidentov. Autorovým východiskom sú analýzy ústavných zmien, ktoré 
priniesli tieto vlády a ktoré vhodne analyzuje. Tie slúžia ako odrazový mostík pre komparáciu 
úspešnosti/neúspešnosti presadzovania ľavicových reforiem. V poslednej kapitole autor 
prichádza k zaujímavým záverom vyplývajúcim z celého textu a podáva zaujímavý výčet 
totožných a rozdielnych znakov oboch režimov. 
 
Zvolená téma je v skutku zaujímavá a mnoho súčasných autorov sa zaoberá podobnými 
výskumnými otázkami. V tomto kontexte sa preto javí táto analýza ako veľmi príhodná 
a aktuálna a spĺňa tak základný predpoklad a to tematicky vhodne definovaný predmet štúdia.  
 
Oceňujem výber a zložitosť témy najmä z dôvodu nedostatočného zdroja relevantných 
publikácií a schopnosť spracovávať literatúru cudzojazyčnú. Celkovo sa dá skonštatovať, že 
predložená práca je vyváženým a logicky štruktúrovaným textom. I spôsobom spracovania 



literatúry je text vyhovujúci požiadavkám na práce tohto typu na IPS kladeným. Preto 
odporúčam bakalársku prácu k obhajobe. 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Ako odhaduje autor politický a volebný vývoj vo Venezuele v nadchádzajúcom volebnom roku 

s ohľadom na zmienené reformy uskutočnené H. Chavezem? 
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: 21.1.2011                                               Podpis: ……………………………….. 


