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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)

 

 

  1. 

Odpovídá 

schválený

m 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 

Neodpovíd

á 

schválený

m 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). 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení 

známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 1-2 



téma 

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). 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení 

známkou 

3.1 Logičnost struktury práce  1-2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

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!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

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) 

 

Zdá se mi, že kandidátka poněkud často odkazuje jen z druhé ruky (např. na základní 

transitologickou práci odkazuje jen z české učebnice). Takový postup je samozřejmě možný, 

ale neměl by být příliš častý. 

 

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). 

 

Upozorňuji, že nejsem žádný specialista na Indonésii, takže hodnotím převážně 

"transitologické" části. Kandidátka především postupuje velmi metodicky, což lze ocenit 

pozitivně. Trochu mi vadí, že pod rubrikou "stranický systém" se spokojuje s výčtem a 

deskripcí politických stran, což není žádný "stranický systém". V rámci jejího tématu jde však 

o poměrně vedlejší otázku. K silným stránkám patří rozsáhlá literatura, která je relevantní a je 

vhodně užívána. Jazyková a stylistická úroveň diplomové práce není špatná a nenašel jsem 

tam moc překlepů. Pokud se kandidátce podaří svou magisterskou práci obhájit, mohla by být 

podle mého názoru klasifikována stupněm "velmi dobře".  

 

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

5.1 Huntington své tři typy tranzice srovnává s podobnými typy jiných autorů. S jakými 

autory a jaká je jejich odpovídající terminologie? 

5.2  

5.3  



 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  

  

velmi dobře 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 

 

 

 

 

 

Datum: 13.6.2014                                                    Podpis: 
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