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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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 E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 

znaků) 

 
      

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu A 

2.2 Původnost práce a přínos oboru D 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  D 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

D 

*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 

Použitá metoda, obsahová analýza, je sice zvolena správně, výhrady mám ke 
konkrétnímu způsobu aplikace. Myslím, že autorka zvolila příliš obecná tématická 
kritéria (kategorie) pro posouzení obsahu programů, čili potom pak například 
posuzuje progamové změny především na základě rozložení kapitol v textu 
programů, nikoliv konkrétního obsahu. Řadu kvanitativních údajů potom shrnuje i 
slovně, což je zbytečné. V práci jsou dlouhé pasáže, v nichž autorka víceméně 
pouze "převypravuje" obsah tabulek a grafů. Proměnu z voleb 2017, kdy se 
zkoumaná strana rozhodla pro širší programový záběr, pak analýza není schopná 
zachytit, autorka tuto skutečnost pouze dodává slovně. Autorka se opírá o 
teoretický koncept stran mezery, je si však vědoma jeho problematičnosti, kterou 
v teoretické části rozebírá. Nicméně jde o přístup v politické vědě poměrně 
rozšířený, čili byť bych proti němu též ledacos namítl, není to příčinou nějakého 
horšího hodnocení práce z hlediska použité teorie.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  B 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

D 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  X 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
B 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

A 

3.8 Grafická úprava textu  B 
*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Předností práce je použití vhodného, byť problematického teoretického konceptu i 
pečlivé zpracování různých programů Pirátů. Slabinou způsob jejich analýzy, 
mnohdy dosti nepřehledný a nevedoucí k nějakým pronikavým závěrům (viz též 
výše hodnocení odborného charakteru práce). Celkově proto práci hodnotím za D. 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Na s. 11 píšete: "Druhým, a dle mého názoru klíčovým důvodem, proč řadit 
pirátské strany do kategorie strany mezery je to, že přinesly na politickou scénu 
nové a do té doby opomíjené téma, které je navíc čistě neekonomické." Jsou 
pirátská témata, bytostně spojená s internetem…  

5.2 … a s rozvojem moderních informačních technologií opravdu čistě 
neekonomická? 

5.3       



 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: D - uspokojivě 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 12. 6. 2019                                               Podpis: 


