KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut politologických studií

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS!

AUTOR/KA PRÁCE:
Příjmení: Husáková

Jméno: Gabriela

NÁZEV PRÁCE: Diktatura A. Pinocheta – nástup k moci a konec jeho

kariéry

AUTOR/KA POSUDKU:
Příjmení: Machart
Pracoviště: IPS FSV UK

Jméno: Filip

TYP POSUDKU: Vyberte typ posudku
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1.
1.2.
1.3.
*)

Odchyluje se od tezí,
ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a Neodpovídá
odchýlení není vhodné schváleným
a v práci zdůvodněné
tezím

Cíl práce
Metoda práce
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
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována

3.7
3.8

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,
logická provázanost, grafická podoba textu)

*)

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

Hodnocení známkou*)
1
1
2
1
1
2

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

1
2

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:
3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4
*)

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
2
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma
1
Argumentace a úplnost výkladu
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).

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)
Shrnující komentář: Práce Gabriely Husákové pojednává o vládě A. Pinocheta s cílem popsat
vznik a pád diktatury. Tento cíl se autorce daří naplnit. Byť musíme mít na paměti, že se
jedná o problematiku velice komplexní a rozsah bakalářské práce nedovoluje hlubší analýzu.
Některé části textu tak zůstávají velmi strohé, zkratkovité a obsahují informace, které by si
zasloužily kritičtější analýzu (např. Allendeho smrt). Jak jsem již poznamenal - vhledem
k rozsahu bakalářské práce se ale nejedná o závažné prohřešky.
Slabší stránkou práce je však její teoretické ukotvení, které by mělo být více rozvedeno (pouze
jedna strana odkazující na teorie R. Dahla a J. J. Linze).
Z formálního hlediska je práce v pořádku. Autorka se sice dopustila několika překlepů,
některé pasáže by si zasloužily větší provázanost, ale výsledný dojem z práce to nekazí.
Jako velice kvalitní musím hodnotit celý poznámkový aparát práce. Práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře.

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

5.1

Na straně 6 píšete, že: "V roce 1965 patřilo Chile mezi 15 % nejvíce demokratických států
světa, míra demokracie byla dokonce o něco větší než ve Spojených státech nebo Francii."
Jaké "nedemokratické tendence" dokážete identifikavat ve Francii a USA 60. let?

5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

velmi dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:

Datum: 8. 6. 2015

Podpis:

