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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano
Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

ne

Předkládaná bakalářská práce se zabývá postojem Václava Havla k rozdělení Československa
v první polovině 90. let 20. století v dobovém politickém kontextu. Václav Havel, jehož
politický život tvoří pomyslnou nit celého příběhu, vstupuje do problematiky událostí jako
zralá a respektovaná osobnost, což potvrzuje jeho volba prezidentem republiky v prosinci
1989. Autorka tak analyzuje a interpretuje klíčové události let 1989-1993, prezidentskou
volbu v roce 1989, tzv. pomlčkovou válku, parlamentní volby v roce 1990, spory ohledně
kompetenčního zákona atd., Havlovou optikou, přičemž dokáže jasně rozlišit mezi jeho
subjektivním vnímáním a objektivním vývojem událostí. Její soudy jsou vyzrálé, nepodléhá
dikci pramenů, dokáže ve vypjatých jednáních ocenit argumentaci slovenské strany.
Relativně nepočetnou literaturu doplňuje autorka Havlovými texty i pohledem dobových
novin (Hospodářské noviny a Lidové noviny).
Práci na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Doplňující otázky:
1. Jak byste stručně shrnula příčiny rozdělení Československa na přelomu let 1992/1993?
2. Přibližte klíčové Havlovy názory na rozpadající se federaci.

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:

13. května 2014

Podpis:

