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

Cílem práce je analyzovat dopad a specifika existence proprezidentských stran na fungování ruského 

politického systému v průběhu celé existence Ruské federace. Cíl práce se podařilo naplnit. 

 

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

příloh) 

Předložená práce je zpracována pečlivě, logicky a považuji ji za zvládnutý absolventský text. Autorka pracuje, 

abych tak řekla, kultivovaně. Postupně představuje ruský politický systém a jeho vývoj, nastiňuje profily 

jednotlivých stran a přitom je schopna tato konkrétní data rámovat do správných politologických termínů. Na 

vhodných místech představuje odlišné pohledy na zkoumanou problematiku a srozumitelně vysvětluje, proč 

který z nich využije místo, aby se snažila nevhodným informacím vyhnout nebo je maskovat.  

Obsah práce prokazuje znalost a porozumění tématu a také schopnost autorky systematicky a disciplinovaně 

odborně pracovat. 

 

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

Formální úprava práce je v pořádku. Text je čtivý, autorka jasně formuluje své myšlenky, místy najdeme 

gramatickou chybu, ale není jich nějak zásadní množství. Autorka výrazně spoléhá na publikace doc. Holzera, 

ale v českém prostředí je to pochopitelné, ba chvályhodné a autorka využívá dostatek dalších zdrojů. 

 

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

Předložená práce je dle mého názoru velmi povedená. Úrovní obsahového zpracování připomíná 

spíše texty magisterské. Autorka text pravidelně konzultovala, ale nebylo nutné řešit žádné zásadní 

problémy, prokázala schopnost pracovat samostatně. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Můžete se pokusit zhodnotit existenci a životní podmínky naopak „protiprezidentských“ stran v současném 

ruském politickém systému? Existují nyní v Rusku strany, jejichž jedinou skutečnou programovou náplní je 

odpor vůči současnému prezidentovi?  
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6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Výborně. 
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