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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) 

 
Práce sice vychází ze stanové koncepce, ale autor se rozhodl v průběhu 
zpracování zvolené tematiky vyloučit komparativní srovnání Strany svobodných 
se stranou UKIP, která působí v UK. Tento posun v úvodu zdůvodňuje tím, že 
"strana (myšleno tím nejspíše UKIP) prakticky ztratila svoji relevanci na politické 
scéně". Tento argument se nejeví jako příliš nosný, navíc není zcela oprávněný. 
Podobně ani tvrzení, že získal "dostatek dat" pro analýzu Strany svobodných, 
nemůže být dostatečným zdůvodněním odklonu od původně zamýšlené tematiky. 
Dle mého tak došlo fakticky k vypracování nové práce. Přesto ale zúžení 
zaměření práce lze akceptovat, byť zůstává otazník nad důvody odklonu.Bylo by 
možné akceptovat "odklon" od původních tezí v případě, že autor nezaznamenal 
posun v programovém zaměření Strany svobodných. I zde ale platí, že tento fakt 
vzhledem k časovému vymezení práce, mohl být autorovi znám již v okamžiku, 
kdy teze zpracovával. Navíc v závěru si protiřečí, když uvádí, že program strany 
se od roku 2009 změnil v kontextu přístupu strany k evropské integraci.  



 

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 C 

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

E 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu D 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  E 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

E 

*) 
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) 

 

Práce si i po úpravě tématu klade relevantní cíl, ale bohužel zpracování za ním 
značně zaostává. Autorem deklarovaná snaha zhodnotit programový a koncepční 
charakter Strany svobodných nakonec vyznívá jako pouhá deskripce, navíc 
nedostatečně podložená fakty. V úvodu sice autor avizuje analýzu programu, ale 
žádná se v textu skutečně neobjevuje; autor pouze opakuje to, co v programu 
strany stojí napsáno. Navíc v poznámkách odkazuje na "dotazník" a "rozhovor" 
s konkrétními představiteli strany, ale nikde v práci neuvádí, jak metodologicky 
postupoval při zhodnocení těchto pramenů, proč zvolil zrovna tento postup atd. 
V tomto ohledu má práce hodně nedostatků a výsledek zaostává za 
deklarovaným postupem a cílem.  
Pokud autor navcí vychází z programů či lépe řečeno programu strany, pak již 
v dnešní době existují postupy, které kvantitativně i kvalitativně dokáží zodpověděť 
otázky, které si autor klade, a to věrohodným způsobem. To, co činí autor, je ale 
v mnoha ohledech možné označit spíše za odhad než výsledek odpovídající 
apřijatelné analýzy.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce   A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

E 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  C 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
D 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

- 

3.8 Grafická úprava textu  A 
*) 

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) 

 
Po formální stránce se jeví jako nešťatsné, pokud autor začíná metodologickou 
část přehledem o struktuře vlastní práce. Podobně ani "rozbor zdrojů" jako název 
podkapitoly není nejvhodnější, pokud zvážíme, že se v textu objevují konceptuální 



východiska, s nimiž se v textu pracuje; v další části této podkapitoly pak autor 
nesystematicky přechází ke "skutečným" zdrojům. Výsledné zpracování textu 
práce tak místy působí poněkud zmatečně, což je na škodu celkovému výkladu 
bezesporu vhodného a relevatního tématu.    
Podobně i jazyková stránka textu by si zasloužila ještě výraznou korekturu 
(neodůvodněné psaní velkých písmen ve větách, zaměňování třetí osoby 
jednotného a množného čísla, různé psaní pojmů jako Evropská unie atd.).  

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Předložená práce se odchyluje od původních tezí, a i když se na první pohled zdá, 
že odchýlení je v zájmu tématu, výsledek je opačný. Práci chybí dodržení 
metodologie, mnoho zůstalo spíše naznačeno a nedoloženo. Odevzdaný text je 
tak více příslibem než odpovědí. Pokud se autor k odpovědím "dostává", jsou 
značně banální a všeobecně známé než řádně argumentačně doložené. Práce 
tak zůstává mnoho dlužna tomu, co mělo být zpracováno, a to obsahově i 
metodologicky.    

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: E - dostatečně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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