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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 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. 1000 znaků). 
 

      
 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU 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  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). 
 

      
 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
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!) 
1 



3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh práce nemá přílohy 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba 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). 
 

      
 

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

K textu nemám žádné závažné připomínky, ani k jeho obsahové ani k formální stránce. Autorovi se touto 
prací podařilo zcela naplnit charakter studovaného oboru „Politologie a mezinárodní vztahy“, neboť v ní 
efektivně propojil obě složky. Poukázal na to, jak vnitropolitická konstalace, stranický systém, charakter 
režimu a podoba vlády ovlivňují postavení země v mezinárodních vztazích. V případě Slovenska se navíc 
jedná o zcela učebnicový a zřejmý příklad tohoto propojení vnitro- a zahraničněpolitického aspektu. Autor 
práci postavil na relevantní literatuře české, slovenské, anglické i německé provenience. V hojné míře, která 
je vzhledem k tématu ospravedlnitelná, využil i zdroje z denního tisku. 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Jak je dnes, s odstupem téměř 14 let, pohlíženo na Slovensku na období vládnutí Vladimíra 

Mečiara v letech 1994-1998? Existuje stále ještě nějaká statisticky relevantní skupina ve 
slovenské společnosti, která pociťuje nostalgii po oné době? 

5.2 Obecně lze říci, že řada Slováků dosahuje významných pozic v mezinárodních organizacích. 
Aniž bych disponoval nějakými přesnými statistikami, zdá se mi, že jich je více, než Čechů (J. 
Kubiš, M. Lajčák, B. Schmögnerová nebo aktuálně P. Tomka zvolený za předsedu 
Mezinárodního soudního dvora v Haagu). Čím si to vysvětlujete? 

5.3 HZDS dosahovala v první polovině 90. let zisků kolem 35 % hlasů, nyní je mimo parlament. 
Kam se podle Vás „přelil“ tento poměrně početný Mečiarův elektorát?  

 

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) 
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