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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 OBSAHU VÝSLEDNÉ 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 KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 

  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 1 

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 KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 

a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 

Řeknu to naplno: jde o jednu z nejlepších bakalářských prací, jakou jsem kdy četl, a určitě o nejlepší práci o 
opoziční smlouvě vůbec. Vysoce přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Je perfektní po všech 

stránkách: naprosto logická argumentace, vysoce nadstandardní styl, výborně empiricky i teoreticky podložená, 

neuvěřitelně objektivní (při takovém tématu!) a přitom se čte jak detektivka. Nechce se ani věřit, že je dílem 

bakalářského studenta, jeho analýza je naprosto „zralá“. Autor nejen zná, ale výtečně ovládá odpovídající 

literaturu, metody apod. Tato práce imperativně musí být publikována. Navrhuji, aby získala děkanskou 

pochvalu, kterou si plně zasluhuje.  

 

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

5.1 Vysvětlete, proč bylo nevhodné pokoušet se omezit pravomoce presidenta při jmenování 

premiéra. 

5.2 Jaké dopady měla opoziční smlouva na ČSSD? 

5.3  
 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

Výborně 

(vřele doporučuji, aby kandidát dostal děkanskou pochvalu) 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 

      

 

 



 

Datum: 13.6.2013                                                    Podpis: 
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