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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 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1-2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 0 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba 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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Po formální stránce je práce v pořádku. Místy bych doporučil pečlivější finální editaci. 

 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

1 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 

Autor pracoval s poměrně solidním množstvím literatury a pramenů (zvláště dokumentů 
Druhé republiky, zohlednil zákony a nařízení). Autor využil relevantní teoretická díla 
k problematice autoritativních režimů, J. Linze, z českých S. Balíka, M. Kubáta, viz 
teoretická kapitola s. 15nn. Autorovo zpracování tématu je logické. Zohledňuje 
potřebné aspekty vývoje Druhé republiky po Mnichovu 1938 až do 15. března 1939, 
aby srovnal Druhou republiku s demokracií ČSR (1918-1938), ale také, což je 
z politologického hlediska podstatné, zařadil Drouhou republiku do typologie 
autoritativních režimů. Na práci považuji za velmi přínosné, že autor postupuje 
systematicky po vybraných oblastech a zkoumá jednotlivé znaky nedemokratického 
vývoje, tj. změny ve státní správě, hospodářské sféře, podrobně zkoumá i stranický 
systém (kap. 6, s. 35nn.).  
 
Místy drobné jazykové neobratnosti; v sezn. literatury na s. 52 chybí příjmení "Linz", 
řádek 19.  

 

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

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

Posuzovaná bakalářská práce M. Kunce je v řadě ohledů prací výborně splňující 
nároky kladené na bakalářskou práci na IPS. Autorův výklad je srozumitelný a 
dokládá jeho přehled v problematice Druhé republiky. Za silnou stránku práce 
považuji fakt, že autor zvládl stanovit přiměřené hypotézy a teroretická východiska. 
V hlavní části své studie M. Kunc sepsal zásadní argumenty a v závěru shrnul a 
vyhodnotil svůj samostatný výzkum se zohledněním otázek, které si na začátku 
práce stanovil. 

 

 

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

5.1 Srovnejte teoretická východika W. Merkela a J. Linze. 

5.2 Jmenujte ještě aspoň jednoho autora, který se zabývá teorii autoritativních režimů. 

5.3 Shrňte, do kterého "typu" autoritativního režimu (použijte typologii J. Linze) byste  
Druhou Československou republiku zařadil a proč. 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 



Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: výborně  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 5. 6. 2017                                      Podpis: 


