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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)

 

 

  1. Odpovídá 

schváleným 

tezím 

2. Odchyluje se od 

tezí, ale odchýlení je 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  

tezí a odchýlení není 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

4. 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. 500 znaků) 

 

Projekt je přiložen na konci práce. Výsledná studie odpovídá projektu.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 Bakalářské práce:  

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury 1 

2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 

2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

 Magisterské práce:  

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   

2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) 

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. 500 znaků) 

 



Práce pojednává o Mussoliniho režimu včetně geneze kořenů italského fašismu. Přestože autorka zvolila 

metodu rozboru tématu v časové ose, rozsáhlé části práce jsou postaveny s ohledem na politologické 

aspekty problému (např. s. 28 nn. k typologii; dále jednotlivá klíčová témata v kapitole 3.2 jako 

propaganda, školství). Hypotézy stanovuje na s. 3 (zvláště otázku „Proč došlo k nástupu fašismu v Itálii?“) 

a v práci na ně pak odpovídá. Systematičnost práce dokládá fakt, že autorka zohlednila všechny důležité 

fáze vzniku i stabilizace italského fašismu, např. pochod na Řím 1922, vraždu Matteotiho nebo Lateránské 

dohody. Na některých místech však mohla analýze věnovat více prostoru, např. otázce „puče“ na straně 

27. Otázku zařazení  fašismu do typologie totalitních/autoritativních režimů, která tvoří skutečnou 

přidanou hodnotu práce, mohla rovnež více tematizovat v závěru. U „zahraničněpolitických“ pasáží 

mohla použít také zahraniční literaturu, např. J. Gehl u německo-rakouské smlouvy z r. 1936. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 Bakalářské práce:  

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy 1 

3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.5 Grafická úprava  1 

 Magisterské práce:  

3.1 Logičnost struktury práce    

3.2 Zvládnutí terminologie oboru   

3.3 Úroveň poznámkového aparátu   

3.4 Dodržení citační normy   

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

  

3.7 Grafická úprava    
*) 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. 

500 znaků) 

 

Studie A. Suché splňuje formálni náležistosti. Autorka řádně a často cituje na potřebných místech. 

Ojediněle mohla použít lepší formulaci: místo „přednes“ např. projev (s. 12), Mussoliniho text na s. 28 

mohla dát do přílohy a při rozboru na něj odkázat; překlep ve jménu Matteotti: s. 49.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 

tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 

 

Posuzovaná bakalářská práce A. Suché představuje kvalitní zpracování relevantního tématu. Studentka 

samostatně zvládnula  interpretovat nástup fašismu v Itálii. Prokázala, že dovede pracovat s literaturou a 

orientovat se v pramenech. Práce je přehledná a je v potřebné míře vybavena odkazy a poznámkovým 

aparátem.  

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 

5.1 Vysvětlete prosím, proč je vražda Matteottiho důležitým mezníkem pro fašistický režim.  

5.2 Zdůvodněte, proč se roku 1934 postavil Mussolini zásadním způsobem za Rakousko kancléře Dollfusse, 

které bylo konfrontováno s expanzí třetí říše. Kdy se to změnilo a proč? 

 

5.3 Prosím o zdůvodnění, proč autorka používá/nepoužívá originální italské zdroje. Příp. jaké další by mohla 

v práci ještě použít. 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  

hodnotím známkou výborně nebo velmi dobře v závislosti na obhajobě  

 

Datum:  7. 6.  2011                   Podpis:  PhDr.  Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.   v. r. 


