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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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

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!) 

3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

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

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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Z formálního hlediska má předkládaná práce jisté meze. Jako nedostatečné se mi 
jeví provázání teoretické a praktické části textu. Teoretické vymezení opozice není 
nikterak spojeno s částmi, které se zabývají občanským hnutím v Československu. 
Práci by pomohlo, pokud by obsahovala kapitolu před vlastním závěrem, která by 
shrnula a spojila teorii s praxí.  
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů je (až na pár překlepů) v pořádku, stejně 
tak dodržování citační normy. Bohužel práce obsahuje řadu pravopisných chyb 
(shoda podmětu s přísudkem, skloňování…) a překlepů, které by se stávat neměly 
("Hobsbawma", str. 14). 
Text má dobrou logickou strukturu, i když některé kapitoly by si zasloužily více 
rozpracovat. Především kapitola 4 je dle mého názoru zbytečná. Je rozsahem 
značně omezená, její části nepřináší žádné podstatné informace. Závěrečná práce 
by fungovala stejně i  bez ní.  
 

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 

3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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). 
 

Použitá literatura je velmi omezena. Autor předkládané práce se v teoretické části 
opírá převážně o literaturu sekundární. To bych mu ale vzhledem k dostupnosti 
primární literatury a vzhledem ke kvalitě sekundární literatury nezazlíval. Problém 
však představuje druhá část práce, která se opírá především o zdroj Otáhal (2011). 
Tato část by chtěla doplnit i o jiné monografie, případně studie na dané téma. 
Práce obsahuje i pár značně zjednodušených tvrzení, které by si zasloužily více 
rozpracovat. Např. poznámka o západních mírových hnutí, která se nesoustředila na 
požadavek dodržování lidských práv, protože toho bylo již dosaženo (str. 20); nebo 
např. věta: "Pražský proces se stal vůbec nejznámnějším procesem v sovětském 
bloku" (str. 46). Jak již bylo naznačeno v hodnocení formálních kritérií textu, některé 
kapitoly jsou nedostatečně rozpracovány a mají minimální rozsah (a také často 
vycházejí z minimálního počtu zdrojů). 
Jistý odborný problém představuje také používání pojmu totalitní režim (použitý např. 
v abstraktu, dále str. 10) zároveň spojení autoritářský režim (str. 34). K této 
problematice se váže otázka na autora práce (bod 5).  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

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

Předkládaná práce dosahuje jisté kvality i přes výše zmíněné výtky. Pozitivně bych 
hodnotil celou teoretickou část vymezení opozice. Ta sice není provázána s druhou 
částí, což je velký nedostatek. Jako kompaktní přehled však funguje velmi dobře. 
Obdobně je na tom i část o opozici v ČS, byť je tento přehled velmi stručný a 
zkratkovitý. Někdy však autor využívá velmi zajímavé zdroje (např. Informace o 
Chartě) - tuto snahu bych hodnotil pozitivně. Bohužel - cíl, který autor popisuje 



v závěru, touto prací nenaplnil. Tedy cíl: "komplexně zhodnotit působení vybraných 
občanských hnutí v Československu ve vybraném časovém období". Komplexní 
zhodnocení by vyžadovalo větší a hlubší analýzu jednotlivých hnutí a rozhodně větší 
počet použitých zdrojů. 

 

 

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

5.1 Jakým typem nedemokratického režimu bylo Československo ve zkoumaném období? 
Aplikujte na definici vybraného autora (popř. autorů). 

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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