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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 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Práce odpovídá schváleným tezím. 

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

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

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 1 



sledované cíle  
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Práce Davida Vaculíka navazuje především na starší práci mapující stranické systémy na 
komunální úrovni (Balík, Jüptner) a její zpracování je významné z toho důvodu, že 
pomáhá zachytit změny, ke kterým ve stranických systémech na komunální úrovni došlo. 
V práci se tyto změny skutečně podařilo zachytit, byť David Vaculík narazil na dílčí 
problémy s dostupností dokumentů. Relevanci tématu šlo možná navýšit vysvětlením 
toho, jak vypovídá okres Benešov o komunálních stranických systémech obecně (zde 
chybí hlubší vysvětlení, místy je okres Benešov zasazen do kontextu Středočeského kraje).   

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  1-2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Některé pasáže by mohly být jazykově elegantnější. David Vaculík se musel vyrovnat 
s otázkou, jak prezentovat získaná data, což bylo vzhledem k dlouhému zahrnutému 
období komplikované (např. otázka spojení pohlaví kandidátů a politické příslušnosti 
v prezentaci). 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Naplnění diplomové práce Davida Vaculíka bylo vzhledem k objemu zpracovávaných dat 
velmi náročné, nicméně zadařilo se a ambiciózní cíl práce byl přes řadu úskalí naplněn. 
Práce místy může působit rozvlekle (fragmentované zakotvení a dlouhé časové období), 
to však nevnímám jako problém, ale jako nutný důsledek volby tématu a vytyčeného cíle.  

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

5.1 Fenomén Volby pro město. Zkuste na jeho příkladu v okresu Benešov shrnout, jak se 
tato či podobné strany vyvíjejí a jak na to reagují voliči. 

5.2 Jakou vypovídací hodnotu o komunálních stranických systémech obecně práce má? 
jsou její závěry platné i pro další okresy? 



5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 12.6.2019                                               Podpis: 


