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Posudek vedoucího bakalářské práce
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
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

Hodnocení známkou*)
2
2-3
2-3
2
2-3
2

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8

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

*) Vyplňujte

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

2

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků).

Slabou stránkopříklad Jelzin místo jelcinu práce jsou časté překlepy a chyby ve
psaní jmen, například Jelzin místo Jelcin, Surkov se jmenuje Vladislav, ne Vladimír.
Práce má logickou strukturu, výklad je ale místy chaotický, v částech 2 a 3 se
objevují pasáže, které mají být jinde. Autorka pracuje s velkým počtem zdrojů, které
většinou správně cituje. Chyby jsou v citacích webových stránek, kde chybí třeba
název stránky nebo provozovatel serveru.
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
2
téma
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).

Autorka se opírá o velký počet zdrojů, jde zejména o západní literaturu. Práci by
prospěla reflexe aktuálních ruských zdrojů (noviny, internet, znění zákonů). Práce
není rozsáhlá, což nepovažuji za zásadní problém. Oceňuji, že autorka si vybrala
pouze tu část Sartoriho typologie, která je pro práci relevantní, a nepopisovala ji
celou. Některé pasáže by si zasloužili určitě větší pozornost. V práci postrádám větší
diskusi nad programem strany, detailněji mohlo být rozebráno postavení v regionech.
Dále v práci postrádám zmínku o Všeruské lidové frontě Vladimira Putina a jejím
vztahu ke straně a k Putinovi.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Autorka nastudovala velké množství zdrojů, mezi nimi je ale chybí aktuální ruské
prameny. Struktura práce je jasná, výklad je ale místy chaotický.Práce by
potřebovala rozvést některé pasáře (viz výše). Autorce nelze upřít snahu, nicméně,
jak bylo ukázáno výše, obsahuje řadu nedostatků.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1

Co je Celoruská lidová fronta Vladimira Putina a jaký je její vztah k Jednotnému Rusku
a k Vladimiru Putinovi?

5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji
Navrhované hodnocení: velmi dobře

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 25. 8. 2016

Podpis:

