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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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 ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 2-3
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
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)

Autor v práci sice pracuje s relevantními zdroji k tématu, nevyužívá je však k 
odpovědi na otázku stanovenou v úvodu. Práce je velmi popisná, jednotlivá fakta 
většinou nejsou analyzována. Závěr je shrnutím toho, co již bylo řečeno 
v předchozích kapitolách, není odpovědí na výzkumnou otázku. Užití přímé řeči je 
v některých případech neopodastatněné - např. pro výčet kritérií jednotlivých 
politických systémů (např. s. 9).

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
3

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 2
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2-3

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

-

3.8 Grafická úprava textu 1
*) 

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)

Práce by si zasloužila lepší jazykovou korekturu, vyskytuje se v ní řada překlepů.
Teoretická část na straně jedné a části věnované československým prezidentům 
na straně druhé tvoří samostatné bloky, jejichž propojení není vždy jasné. Autor 
ve 2. a 3. kapitole seskupil fakta o československých prezidentech, přičemž 
mnohdy není jasná jejich vazba na cíl práce. Není zde zdůvodněno, proč se 
určitým momentům věnuje a jiným ne.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků)

Autor si v úvodu stanovuje cíl práce, kterým je odpověď na otázku, zda můžeme 
první ČSR považovat za poloprezidentský systém. V závěru práce však jasnou 
odpověď na otázku nenajdeme. Za hlavní nedostatek práce pokládám její 
popisnost a skutečnost, že nastíněná fakta v řadě případů nejsou analyzována ve 
vazbě na cíl práce, resp. výzkumnou otázku.

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



5.1 Proč se v práci věnujete politickým krokům E. Beneše po roce 1945?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: dobře

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:


