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Základní charakteristika práce. 

Dobře odvedená diplomová práce především z hlediska celkového designu, navíc na aktuální 
téma. Hodnotná i z hlediska komparativního pohledu a dosažených výsledků.  

 
KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano. 

 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano. 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Ano. 

 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 
přehlednou strukturu? 

Ano. 

 
OBSAH PRÁCE 

 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Úvodní teoretická část je zpracována přehledně a dobře propojena s empirickou analýzou. Jde 
v současné době poměrně populární téma, otázka důvěry k soudům však u nás zatím takto 
zpracována nebyla. Ocenění zaslouží to, že autorka vytvořil vlastní model jako východisko 
analýzy, a tento dokázala dobře odůvodnit. 

 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Dobře použitá metodologie s drobnými připomínkami, pokud jde o hodnocení síly jednotlivých 
efektů. Důležitý aspekt pro hodnocení modelu reprezentuje vysvětlená variance, tu by bylo 
možno doplnit (případně využít ke srovnání). 



 

2 

 

 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 
výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Výhodou je kritický přístup autorky a schopnost vyrovnat se s diverzitou výsledků, které ve 
zvoleném okruhu států nejsou úplně shodné. Cíle práce byly splněny a některé výsledky by 
mohly být publikovány. V diskuzi se někdy opakovaně připomínají teze z úvodu. 

 
FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 
od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce je poměrně rozsáhlá a splňuje všechny parametry. 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Výborné zakotvení v zahraniční literatuře. 

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Vcelku solidní, ve druhé části stoupá podíl překlepů, také přílohy by mohly být přehlednější. 

 
Další poznámky 

 

 
Celkové hodnocení práce 

Nadprůměrná práce z hlediska koncipování vlastního výzkumu, využití komparace a teoretické 
syntézy. Práce byla zpracována velmi samostatně, a naznačuje tak dobré předpoklady autorky 
pro vědeckou práci. 

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Není vyloučeno, že potlačení významu procedurální spravedlnosti v Polsku a na Slovensku 
souvisí i s vysokou vahou oné „morální osy“ v modelu. Může to mít nějaký kulturní základ 
(hodnotový), nebo je to dáno desirabilitou deklaratorních stanovisek? 
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