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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

1.2. Metoda práce

1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Komentář ke schváleným tezím:             

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU 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

1

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)



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

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:            

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
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!)

2

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

x

3.8 Grafická úprava textu 1
*) 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)

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:     

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

Práce A. Zolnikova analyzuje lotyšský přechod k demokracii a procesy demokratické 
konsolidace po obnovení nezávislosti Lotyšska. Zaměřuje se na průběh transformačních 
procesů na konci 80. a na začátku 90. let 20. stol. v této pobaltské republice a věnuje se 
též klíčovým problematickým aspektům vývoje lotyšské demokracie až do současnosti.
Na práci musím vyzdvihnout tři skutečnosti: 1) analýzu zkoumaných jevů pomocí 
vhodného teoretického (zejména „transitologického“) aparátu; 2) pečlivé zasazení 
problematiky do kontextu vývoje jak v SSSR, tak v celém Pobaltí; 3) rozbor toho, jak 
současné problémy často koření v minulosti, nejen v době samotného přechodu, ale i v 
dobách starších.
Práce A. Zolnikova představuje ucelený, analyticky pojatý a podložený přehled lotyšského 
přechodu k demokracii i následného, mnohdy komplikovaného, vývoje. Autor se zaměřuje 
nejen na vývoj ústavního a stranického systému, ale sleduje vývoj celé společnosti, 
zejména z hlediska postavení ruské (ruskojazyčné) menšiny. 
Předloženou dipl. práci proto rozhodně doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně. Navrhuji též její zařazení do programu FSV pro publikaci zvlášť vydařených 
závěrečných prací, neboť její vydání by poskytlo cennou pomůcku studentům i dalším 
zájemcům o dění v Pobaltí. V případě publikace pak samozřejmě nutno počítat ještě s 
jedním kolem opravdu detailního faktografického i redakčního přehlédnutí textu, na němž 
je trošku znát, že autor práce není rodilým mluvčím.         

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT



5.1

5.2

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:         

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
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