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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 B 

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

B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu A 

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) 

 

      
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu B 

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) 

 
  

 
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 zaměřuje na na nepříliš frekventované téma politické participace 
etnických menšin. Autor téma zpracoval poměrně rozsáhle a odpovídajícím způsobem. 
Práce nejprve představuje pojem etnické strany, následně probírá fungování toho typu 
stran ve světe, aby finálně přešel k vlastnímu výzkumu na toto téma.  
Práce je vystavěna logicky, jednoltivé části na sebe navazují a nabízejí dobře ukotvený 
pohled na celou problematiku. 
Práce je spíše deskriptivní, teoretické zázemí není příliš hluboké, resp. zaměřuje se pouze 
na otázku etnických stran. metodologie práce je srozumitelná, ale domnívám se, že autor 
ne vždy zohledňuje problémy, které vyplývaj z používání rozhovorů (subjektivita výpovědi, 
nutnost křížového ověřování, či vysloveně triangulace), viz například poznámka o štědrém 
sociálním systému na str. 48, která je v rozporu s výpovědí dalších dvou respondentů, což 
ale autor nijak nehodnotí. Drobnou chybou je pak záměna počtu lidí, hlásících se k romské 
národnosti na str. 56 (uvedeno 7026, což je ale počet lidí s českou i romskou národností). 
Z pohledu práce nepodstatným, ale pro mne zaznamenáníhodným momentem je výrazně 
nečeský překlad názvu strany Sudetendeutsche Heimatfront jako Sudetoněmecká fronta 
domoviny  (str. 13). Standardně se mluví o Sudetoněmecké vlastenecké frontě. 
Jinak je ale práce v pořádku, doporučji ji k obahojě, vzheldem k výše uvedným drobnějším 
chybám ji hodnotím stupněm B. 

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



5.1 Jsou spolky jednotlivých menšin otevřené všem členům těchto minorit, nebo existuje 
ještě vnitřní dělení (známé třeba z romské populace)? Pokud ano, mělo to nějaký vliv 
na výběr repondentů?  

5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
Datum:                                                     Podpis: 


