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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 D 

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

B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu C 

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) 

 

Diplomová práce představuje solidní sondu do života stran na místní úrovni. Autor 
se tuto analýzu snaží doplnit rozhovory s vrcholnými představiteli zkoumaných 
politických subjektů. Ačkoli se jedná o náhled do několika málo municipalit 
v okresu Benešov, práce má nadstandardně velký rozsah. Otázkou zůstává, zda 
jsou závěry, ke kterým autor dospívá zobecnitelné. Krom toho, že okres Benešov, 
resp. Pyšely, jsou domovem autora, není jasné, proč byl zvolen právě Benešov. 
Jedná se z hlediska závěrů či zvolených VO o výjimečný či naopak typický region? 
V práci absentuje rešerše literatury, která se vztahuje ke studiu stranických 
systémů na lokální úrovni, resp. není jasné, kam dospěl výzkum v otázkách, které 
si autor klade. Není zřejmé, proč byly zvoleny tyto výzkumné otázky. Testují 
nějakou tezi, která se objevuje v jiných odborných pracích? Co například vyplývá 
ze zjištění, že někde starosta pochází z vítězné strany, zatímco jinde nikoli? Je to 
překvapivé zjištění v podmínkách proporčního volebního systému? 
POKRAČOVÁNÍ NÍŽE 

 

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  

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) 

 
Za nejdůležitější výzkumnou otázku lze považovat analýzu úbytku stranických 
kandidátů a vzestup místních či regionálních formací a  také příčiny těchto jevů, 
které jsou obecnější povahy. Zde se mohl autor  DP pokusit více "vytěžit"  toto 
téma a hlouběji jej analyzovat, včetně využití rozhovorů.  

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Silnou stránkou práce je bezpochyby zaujetí autora pro téma, využití rozhovorů a 
snaha o pečlivost, která mnohdy hraničí s encyklopedičností. DP má 
systematickou podobu, je dobře strukturovaná a má jasné výzkumné otázky. 
Slabší stránkou práce je její velký rozsah a mnohdy zbytečné pasáže (např. 
debata o volebním systému), které se k výzkumným otázkám vztahují spíše 
nepřímo. Práci by bývala prospěla kvalitní rešerše, lepší zdůvodnění výběru 
výzkumných otázek a také jejich precizace. 

 

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



5.1 Do jaké míry jsou stranické soustavy na Benešovsku výjimečné z celostátního 
hlediska? 

5.2 Kam by bylo možné zaměřit další bádání v oblasti výzkumu lokálních 
stranických systémů? 

5.3 Je možné úbytek počtu členů považovat za symptom krize politických stran? 

 

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): 
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