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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*) 

2.1 Logičnost struktury práce  3 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  2 

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!) 
2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 2 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 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). 

 
Struktura práce není nijak nelogická či nekonzistentní, nicméně postrádá některé základní 
komponenty odborného textu. I když jde o dílo historické, nikoli sociálněvědní, vlastnímu 
zpracování tématu by měla předcházet alespoň analýza literatury. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

3.4 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). 
 

Po metodologické rovině práce představuje prostou historickou deskripci dvou povstání a ve 
třetí kapitole jakousi deskriptivní komparaci. Historický výklad autorka kompiluje z řady 
historických publikací. Vlastní analytický příspěvek se jeví být pouze v kapitole třetí, v níž obě 
povstání z roku 1956 porovnává a nachází několik podobných rysů. Ambice této bakalářské 
práce však u takovéhoto identifikování podobností a rozdílů končí a nijak se nesnaží o 
obecnější závěry. Vinou absence analýzy literatury k danému tématu nelze ani odvodit, do 
jaké míry je komparace těchto dvou protikomunistických povstání autorčiným originálním 
příspěvkem. 

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

Základní slabinou práce je to, že autorka této bakalářské práce od samého počátku 
rezignovala na sociálněvědní/politologický výzkum a svou práci pojala výhradně jako 
historickou deskripci. Kvalitu práce by výrazně pozvedlo, kdyby se autorka pokusila nějakým 
způsobem aplikovat teorie či koncepty o revolucích a povstáních. 
Budeme-li práci hodnotit jako čistě historickou, pozitivní stránkou díla je poměrně veliký 
počet sekundární literatury, z níž je autorčin výklad zkompilován. Výklad je navíc poměrně 
přehledný. Slabinou však zůstává absence analýzy literatury a dalších podobných atributů 
odborného historického textu. Autorčin vlastní příspěvek k poznání tak není zcela zřejmý. 
 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Čím se v roce 1956 lišily podmínky v Polsku a Maďarsku od situace v Československu. Proč 

v Polsku a Maďarsku povstání propuklo a v Československu nikoli?  

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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