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I. Formální kritéria
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.

ano

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

zčásti
X

ne

X
X

Slovní ohodnocení
Cíl práce není v Úvodu explicitně formulován, ovšem z charakteristiky práce, kterou zde
autorka uvádí, je zřejmý její záměr:„...upozornit na to nejdůležitější, co Havel jako prezident
začátečník pro republiku vykonal, čím jí byl prospěšný a jak se mu podařilo upnout na sebe (a
tedy i na ni!) pozornost celého světa.“ (s.8). Metoda deskripce, místy provázená autorčinou
snahou o analytičnost a reflexi, je vzhledem k tématu práce naprosto relevantní. Struktura
práce je zvolena dobře, promítá se v ní logická návaznost a souvislosti zkoumané
problematiky. Závěr práce (s. 47) je stručný a shrnující, neobsahuje však formulaci přínosu k
řešení problému.
II. Obsahová kritéria
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.
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu
charakteru studovaného oboru (ZSV).

X
X

Slovní ohodnocení
Autorka ve své práci prokázala porozumění sledované problematice, výběr literatury je
adekvátní tématu a práci kromě odkazů doplňuje i poznámkami, v nichž konkretizuje některé
zmíněné souvislosti nebo aktéry. Originalita a vlastní přínos autorky ke zpracování tématu by
mohla být ve větší míře než jen v uspořádanosti, přehlednosti a velmi kultivovaném a
srozumitelném výkladovém jazyku, pokud by autorka věnovala věnovala větší prostor
vlastním reflexím a snad i kritičtější analýze (např. ve smyslu toho, co nejen V. Havel
předpokládal, ale co konkrétně podcenil, nebo neudělal, přestože mohl). Podobně by bylo
možné posílit i interdisciplinární charakter práce zahrnutím některých myšlenek a úvah z
literární či dramatické tvorby V. Havla. Tyto pukazy uvádím jako doporučení pro event.
možnost pokračování a prohloubení této problematiky v podobě diplomové práce. Jejich
seriózní zapracování totiž překračuje rámec bakalářské práce. Originální autorčin přínos

však spatřuji v samotném výběru tématu zaměřeném na zmapování „prvního prezidentského
mandátuV. Havla“ – ostatně autorka v Úvodu sama upozorňuje na nedostatečnoou pozornost
věnovanou tomuto období, které je vesměs pojímáno jako „epilog revoluce a současně i
předehra k čemusi dalšímu“ bez hlubší analýzy reflektující význam tohoto Havlova působení
a činů.
III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.

X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.

X

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.)
Slovní ohodnocení
Práce je napsána kultivovaně, autorka správně odkazuje i cituje. Pouze v seznamu použité
literatury je na s. 49 uvedeny tituly P. Holubce Kronika sametové revoluce a kronika
sametové revoluce II se stejným ISBN.

Bakalářskou práci Veroniky Slomkové „První prezidentský mandát Václava Havla“
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně.
Otázky:
1. Ve čtvrté kapitole charakterizujete V. Havla jako „bez politické praxe.“ Jak byste
zhodnotila jeho působení v disentu?
2. Která rozhodnutí V. Havla považujete za chybná v době jeho prvního prezidentského
mandátu?
3. Vysvětlete Havlův pojem „moc bezmocných“.
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