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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cílem předložené diplomové práce byla analýza stalinské diktatury v SSSR. Tento cíl byl zcela splněn.


2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Zvolené téma patří k těm náročnějším, přesto si s ním pan Tříska hravě poradil a předložil velmi kvalitní diplomovou práci založenou na studiu obrovského množství primárních a sekundárních pramenů, a to nejen v českém jazyce. Zde se pozitivním způsobem projevil dlouhodobý zájem studenta o dějiny Ruska a SSSR. Po faktografické stránce nemám práci co vytknout.


3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Formální úprava i jazykový projev jsou na vynikající úrovni. Práce je členěna přehledně, což je důsledkem správného rozhodnutí pana Třísky nečlenit text chronologicky, nýbrž tematicky.


4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Výše uvedené komentáře jsou krátké, což je však důsledkem skutečnosti, že diplomové práci pana Třísky nemám po obsahové, slohové a formální stránce co vytknout. Student prokázal při zpracování tématu mimořádnou píli, která je jasně patrná na první pohled. Zvolenému tématu rozumí, a proto mu nečinilo problémy ho správně analyzovat a přehledně vysvětlit. Nevidím jediný důvod, proč bych jeho práci nedoporučil k obhajobě a nehodnotil nejlepší možnou známkou.


5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
---


6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
	(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): výborně
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Pozn.: Při nedostatku místa použijte  přiložený list.

