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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)

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

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 FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2

3.3 Ucelenost výkladu 2-3

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2

3.5 Dodržení citační normy 2

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 x

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu)

2

*) 
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 
podoby; max. 2000 znaků).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Viz shrnující komentář.       

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2-3

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2-3
*) 

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 textu:   Viz shrnující komentář.     

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

Shrnující komentář:    Je až za známkou, protože do této kolonky se mi nevešel, do jiné 
kolonky, trochu níže, se mi ho podařilo "nacpat".    

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1

5.2

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

velmi dobře

Shrnující komentář: Petr Kasper si jako téma své bakalářské práce zvolil srovnání demokratizace 
v Rumunsku a Portugalsku a též posouzení otázky, zda lze tyto dva demokratizační procesy 
studovat pomocí jednotného teoretického modelu. V úvodu se tedy zabývá teoriemi přechodů k 
demokracii, následují kapitoly věnované přechodu k demokracii v Rumunsku a Portugalsku a 
závěrečná komparace. 
Cíle vytyčené v úvodu Petr Kasper v zásadě splnil: demokratizační procesy popisuje bez větších 
chyb, byť by se s některými interpretacemi dalo samozřejmě polemizovat. I závěr lze akceptovat, 
i když by si nesporně zasloužil hlubší a propracovanější analýzu. Mou hlavní výtku vůči celé práci 
lze formulovat podobně: komparace a analýza obou porovnávaných procesů není vždy zcela 
podložená a dobře vyargumentovaná, zasloužila by si detailnější rozbor. Autor také nemá zcela 
ujasněno, zda byl rumunský režim totalitní, nebo personální diktaturou, popřípadě nějakým 
mixem obojího. V obou případových studiích často i delší pasáže opírá o jednu, dvě publikace, i 
jim by prospěl obsáhlejší seznam nastudované literatury.



Práce má však logickou strukturu, autor si v úvodu stanovil určitý cíl, jehož naplnění v dalších 
kapitolách sleduje, a v závěru je schopen na základě určitých argumentů zhodnotit hypotézu 
stanovenou na začátku práce. Rozsah literatury by mohl být větší, avšak na druhou stranu práce 
vychází z relevantní literatury. 
Musím též zdůraznit, že název práce, tedy zda je možné zkoumat demokratizaci dvou rozdílných 
zemí dle jednotných teoretických modelů, implicitně obsahuje ambici, k jejímuž naplnění by 
mohla vést práce mnohem obsáhlejší, na úrovni práce diplomové či spíše disertační. Autor 
předkládané bakalářské práce se měl spíše jen ZAMYSLET nad tímto problémem, pomocí dvou 
solidně zpracovaných případových studií a základního tranzitologického teoretického aparátu. 
Takto jsem jako vedoucí k práci Petra Kaspera přistupoval a i proto dle mého názoru cíl své 
práce, byť nikoliv bez chyb a opomenutí (viz text posudku výše) splnil. Celkově tedy práci Petra 
Kaspera doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře.

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum: 9. 6. 2013                                           Podpis:


