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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 B 

2.2 Původnost práce a přínos oboru C 

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

C 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu C 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  C 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

C 

*) 
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) 

 

Autor si vybral relevantní téma, neboť o integraci středopravicových stran se 
v politické i odborné sféře debatuje řadu let a pokus o vytvoření volební koalice 
KDU-ČSL a STAN představuje v tomto smyslu zajímavý moment. Hlavní přínos 
práce spočívá v poměrně detailní rekonstrukci cesty, která vedla ke vzniku i zániku 
této aliance. Autor doplnil svou analýzu rozhovory se zúčastněnými aktéry. Slabší 
stránkou práce je samotná teoretická část, která není dostatečně propojena 
s částí analytickou. Přitom autor na základě studia zahraniční literatury byl 
schopen identifikovat celou řadu proměnných, které mají potenciální vliv na zánik 
koalice. Podle mého soudu měl autor formulovat preciznější výzkumné otázky a 
následně také hypotézy, které by vyplývaly z odborných studií a ty pak měl 
detailněji testovat. To se ovšem nestalo. Značné pasáže práce jsou veskrze 
popisné a nepřinášejí nic nového. Autor pak dospívá k nijak nepřekvapivému 
zjištění, že volební systém vzniku volebních koalic spíše brání, a to díky své 
aditivní klauzuli.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  C 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

C 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.4 Dodržení citační normy B 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  B 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
C 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

F 

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) 

 
Přílohy textu jsou nedostatečné, některé úplně absentují. Některé jsou součástí 
samotného textu. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Silnou stránkou DP jsou pasáže, které poměrně detailně popisují okolnosti vzniku 
i zániku volební koalice. Autor je doplnil i o výpovědi, které vyplynuly z rozhovorů 
s několika aktéry těchto událostí. Slabší stránkou je metodologie a také teoretická 
stránka práce, která je jen volně navázána na analytickou části práce. Autor mohl 
z dosavadní literatury více vytěžit a daleko ostřeji a přehledněji strukturovat text 
práce, pokud by identifikoval okruh možných proměnných, které měly očekávaný 
vliv na vznik/zánik koalice, a ty by pak v analytické části testoval. Tato analýza 
faktorů měla být podstatně hlubší a obsáhlejší na úkor popisných pasáží či 
kapitoly, která se věnovala popisu historie či ideologie politický stran či kapitoly, 
která popisovala výsledky voleb v roce 2017. Práce tak nepřináší mnoho nových 



zjištění, ačkoli téma je potenciálně velice zajímavé a mohlo přinést významnější 
pohled do studia tvorby/zániku volebních koalic. 

 

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

5.1 Jak by mohl vypadat volební systém, který by politické strany více motivoval 
k vytváření volebních koalic? 

5.2 Jak se na vzniku/zániku volební koalice KDU-ČSL a STAN odrážela 
programová východiska a priority obou stran? 

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: C - dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:    

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 16.5.2019                                               Podpis: 


