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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

x

Metoda práce, byť není explicitně vymezená, je celkem zjevná: autor volí postup, kdy 
vychází z již existující literatury a výzkumů a chce provést komparaci dvou prezidentských 
systémů. Za závažnou chybu považuji, že když se autor věnuje komparaci,  tak na začátku 
neuvádí jaká komparativní kritéria a jakou komparativní metodu bude používat. To se pak 
v samotné  práci  projevuje  tím,  že  kapitoly  o  České  republice  a  o  Francii  jsou  různě 
strukturovány a objevují se v nich různá témata a u některých témat není jasné, jak přesně 
souvisejí s cílem práce. Například historická vsuvka v případě ČR nemá ekvivalent v kapitole 
o Francii. Co se týče popisu průběhu posledních prezidentských voleb ve Francii a v ČR, tak 
je otázkou, zda aktuální politické dění má být obsahem práce, když dle deklarovaného cíle 
(s. 8) mají být tématem pravidla fungování institucí. 

II. Obsahová kritéria ano      zčásti      ne
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

x

Autor si za téma své bakalářské práce zvolil již mnohokrát zpracovanou problematiku, 
a  byť  neopomněl  nejdůležitější  charakteristiky institutu  prezidenta  v ČR a  ve Francii,  jen 
těžko  lze  říci,  že  by  práce  přinášela  něco  originálního  či  obohacujícího,  což  sice  není 
požadavek na bakalářskou práci, nicméně originalita či interdisciplinarita by jeho práci zajisté 
zlepšily. 

III. Jazyková kritéria ano      zčásti      ne
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x
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3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

x

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

x

Z formálního  hlediska  je  problémem práce  seznam literatury,  který  není  abecedně 
seřazen  a  navíc  zápis  titulů  neodpovídá  zvolenému  způsobu  citace  (závorky  v textu)  a 
v samotných  odkazech  se  pak  projevují  drobné  odchylky  zápisu  –  viz  např.  odchylky 
v odkazech na s. 20 a 21.

IV. Otázky k obhajobě
1) Jaké jsou nejdůležitější shody a rozdíly mezi institutem prezidenta v ČR a ve Francii?
2) Co autor považuje za největší přínos své práce?
3) Jak se má pracovat s literaturou, citacemi a poznámkovým aparátem?

Navržená známka                     
Doporučuji práci k obhajobě a to s hodnocením velmi dobře.

V Praze, 1.9.2011

Zuzana Kubišová


