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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). 
 

Odchýlení je jen malé a v práci zdůvodněné (kandidát z původních autorů teorie totalitarismu vynechal 

E.Fraenkela). 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 
  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1-2 
*) 

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 podbody) (max. 1000 znaků). 

 

Kandidát používá literaturu, kterou už měl v bakalářské práci, ale která jen okrajově souvisí s tématem 

jeho diplomové práce, na druhé straně literatura přímo k jeho tématu je pochopitelně jen omezená, což 

mu příliš nevytýkám: zvolil si velké sousto. Tak jako u většiny diplomových prací (o bakalářských ani 

nemluvě), zmínky o metodách práce jsou spíše formální - vyžaduje se to, tak tam holt něco musím 

napsat ... 
 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce  1-2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1-2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

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!) 

1-2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 

1-2 

*) 
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 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). 
 

Vzhledem k tomu, že kandidát si vybral pět teorií totalitarismu a pět anti-utopických románů, 

musel postupovat velmi disciplinovaně, aby se v tom neutopil. To se mu skutečně podařilo a 

stojí zato ocenit tento úspěch, i když k tomu zvolil postup poněkud mechanický. Jiný postup 

by byl ovšem velmi náročný. Je otázka, do jaké míry jednotlivé teorie totalitarismu lze takto 

srovnávat s anti-utopickými romány. Výsledek se mi ale nezdá vůbec špatný. Stylisticky je 

diplomová práce kvalitní, překlepů jsem nenašel mnoho (mj. "radiální feministkou" místo 

radikální feministkou). Pokud se kandidátovi podaří úspěšně svoji diplomovou práci obhájit, 

mohla by být podle mého názoru hodnocena stupněm "velmi dobře". 
 

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

5.1 Jak odpovídá Sartori těm, kdo kritizují pojem totalitarismu?. 

5.2  

5.3  
 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  

  

velmi dobře 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
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