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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 vychází z předložených tezí a splňuje všechny předpokládané cíle. 

 

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 A 

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

A 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu A 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  A 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

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. 1000 znaků) 

 

Práce je obsahově kvalitně koncipována, vychází z jasně stanoveného 
teoretického ukotvení a věrohodným a intepretačně podloženým způsobem 
zdůvodňuje postavení a charakter dvou tzv. regionálních stran působících na 
v rámci UK, a to SNS a PC. Text je nejen deskripcí vývoje postavení obou těchto 
stran, ale komparativní analýzou jejich postavení v rámci regionů i v kontextu 
celobritském. Přínosem práce je snaha zodpovědět otázku týkající se klasifikace 
obou stran jakožto stran regionálních, a to v kontextu devolučního vývoje, kdy se 
právě tyto stany stávají či mohou stát důležitými a neopominutelnými regionálními 
aktéry. Pokud jde o zdroje, autorka čerpala z relevantní a nejnovější literatury a 
svou analýzu doplnila podrobným rozborem faktografickým (volební analýza), což 
jí umožnilo odpovídajícím způsobem překročit rámec čisté deskripce a nabídnout 
zobecňující odpověď na základní terminologickou otázku týkající se regionální 
strany jakožto specifického typu politického aktéra.   

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

A 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  A 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
A 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

A 

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) 

 
I po formální stránce je text velmi kvalitně a precizně zpracován, nemá žádné 
zásadní nedostatky. Autorka striktně dodržela citační normu a i přílohy jsou zcela 
relevantní a doplňují odpovídajícím způsobem výklad.   

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Práce se zaměřuje na problematiku typologie a klasifikace regionálních stran, 
přičemž autorka vhodně volí dvě relevantní politické subjekty, které jsou obecně 
kladeny do stejné kategorie. Na konkrétním příkladu pak dokládá, do jaké míry je 
taková klasifikace oprávněná. Vlastní text je po stránce teoretické i formální velmi 
kvalitně zpracován, závěry, k nimž autorka doispívá, jsou argumentačně 
podložené. Práce splňuje všechny požadavky na kvalitní diplomový text.   

 

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

5.1 Jaký je / může být vztah klasifikace politických stran na národní a regionální 
intepretační vhodný pro zvolené prostředí (tedy UK), resp. v obecné rovině? 
Lze tyto dva typy stran pokládat za odlišné? Má podobé klasifikační rozlišení 



vypovídající hodnotu? A pokud ano, jakou?  

5.2 Jaký je názor autorky na klasifikaci tzv. etno-regionálních stran a využití této 
kategorie pro analýzu politických stran v rámci zemí EU obecně? Je podle 
autorky případ UK, resp. Skotska a Walesu výjimečný či nikoli?  

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: A - výtečně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 29.5.2019                                               Podpis: 


