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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) 

 
Původní teze nesou název Komparace politických programů Strany svobodných občanů a 
United Kingdom Independence Party. Je poněkud překvapivé, že zatímco autor vysvětluje 
vypuštění UKIP mj. tím, že tato strana "prakticky ztratila svoji relevanci na poltické scéně", 
stejné (zatímco o relevanci SSO nepadla žádná  zmínka).  

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu  D 

2.2 Původnost práce a přínos oboru E 

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

E 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu E 

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) 

 

Analýza programu jedné jediné strany je samo o sobě poněkud ploché a v zásadě nepříliš 
přínosné, resp. málo ambiciózní pro diplomovou práci.  
Způsob řešení není rovněž moc šťastný, i když vynecháme výše zmíněnou změna tématu 
(resp. odklon od původního tématu a odseknutí druhé části komparativní studie, čimž se 
práce stala jednopřípadová).  
Dalším příkladem poněkud chabého přístupu je to, jak se míchají ideologie (či ideový 
rozměr) SSO, její program a dokonce její "politická filosofie".  
V zásadě se dozvídáme, že strana je euroskeptická, aniž bychom se např. dočkali alespoň 
analýzy vývoje pojmu v politologickém kontextu (autor sice zmiňuje několik základních 
děl, ale prakticky vychází téměř výlučně z práce Lecontové). Totéž platí pro 
anarchokapitalismus a libertarianismus.  
Práce je pouze deskriptivní a nedostatečně podložená fakty, což je dáno i tím, jak je ta 
práce relativně krátká. 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  C 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu E 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru D-E 

3.4 Dodržení citační normy B 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  C 

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  
E 

3.8 Grafická úprava textu  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. 2000 znaků) 

 
V přílohách je pouze tabulka ve které jsou znázorněny výsledky vlastní "obsahové 
analýzy". Analyzovány byly dva dokumenty: Program Svobodných z roku 2019 a program 
Svobodných z roku 2009, není však jasné, jak se autor dostal k výsledkům, resp. k čemu 
vlastně slouží onen výtvor v dané podobě.  

 
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. V zásadě je téměř výhradně deskriptivní 
a konečný výsledek je značně banální. Pozoruhodné je, že práce prošla několikrát 
oponenturou, aniž by došlo ke změně (krom úpravy tématu v SISu).  



 
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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