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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem předložené práce bylo aplikovat klasické teoretické přístupy spojené s teorií 

konfliktních linií na spíše opomíjenou skupinu zemí postkomunistického areálu – tedy Litvu, 

Lotyšsko a Estonsko. Tento cíl byl zcela a velmi uspokojivě naplněn. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, 

vhodnost příloh) 

Autor vypracoval ambiciózní a kvalitní bakalářskou práci. Vyšel z dobrého seznámení se jak 

s teoretickými východisky, tak i matérií spojenou s vývojem stranicko-politických soustav tří 

pobaltských zemí. Obě části práce jsou citlivě provázány a tvoří jeden celek. Autor prokázal 

velmi dobré analytické a aplikační schopnosti, v textu nacházíme velké množství pasáží, jež 

můžeme považovat za vlastní autorský přínos, resp. přidanou hodnotu práce.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická 

úprava) 

Formální úprava práce je bezproblémová, jazykový projev autora je rovněž dobrý. Citace a 

odkazy jsou řádně vyznačeny, vysoce oceňuji bohatost seznamu použitých zdrojů, s nimiž 

autor skutečně pracuje. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

K pochvalným dílčím hodnocením ve výše nastolených bodech dodávám, že autor na tématu 

pracoval velmi samostatně, současně byl ochoten reflektovat dílčí připomínky vzešlé 

z několika konzultací a zapracovat je do výsledné podoby textu. Práci považuji za 

nadstandardní a v případě vydařené obhajoby bych komisi pro obhajobu doporučoval 

zvážit možnost navrhnout práci na ocenění děkana fakulty. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 
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Mohl by autor stručně rozvést, zda v analyzovaných stranických systémech, resp. zemích 

pozoruje výskyt dočasných či relativně stabilních tzv. nových štěpení? Jakých? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Výborně 
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