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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) 

 
Autor měl původně v úmyslu srovnávat program Strany svobodných občanů 
s programem United Kingdom Independence Party. Nakonec se ovšem zaměřil 
pouze na českou politickou stranu. Tato změna je v diplomové práci uvedena a 
řádně zdůvodněna a sama o sobě nijak nesnižuje kvalitu práce. 

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu C 

2.2 Původnost práce a přínos oboru B 

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

C 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  B 

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) 

 

S ohledem na volební neúspěchy Strany svobodných občanů (včetně ztráty 
jediného křesla v Evropském parlamentu) není praktická relevance tématu příliš 
veliká. Nicméně z akademického hlediska je zkoumání tohoto typu politických 
stran a jejich ideové výbavy a argumentace zcela v pořádku, neboť zejména 
euroskepticismus sdílí i celá řada volebně úspěšnějších politických stran.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  B 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

B 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru A 

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!) 
B 

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) 

 
      

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Jedná se o celkově kvalitní diplomovou práci. Oceňuji, že autor pracoval 
samostatným způsobem. Práce nemá principiální slabiny. Za drobnější chybu lze 
považovat to, že anarchokapitalismus, euroskepticismus či libertarianismus nejsou 
teoretické ale spíše ideové pojmy. Rozlišení akcentace těchto pojmů v programu 
Strany svobodných občanů na škále 1 až 5 by mohlo být lépe zdůvodněné a 
empiricky podložené. Autor vyvrací domněnku, že SSO je anarchokapitalistickou 
stranu. Nejlépe program strany vystihuje pojem libertarianismus. Tento pojem 
však měl být v textu DP analyticky lépe odlišen od anarchokapitalismu. Tyto pojmy 
mohly být v práci pro účely obsahové analýzy lépe operacionalizovány tak, aby 
autor mohl závěry, k nimž dochází, přesvědčivěji obhájit. 

 

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: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 3.6.2019                                               Podpis: 


