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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 C 

2.2 Původnost práce a přínos oboru C 

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

C 

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  

D 



*) 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) 

 

Zvolené téma je jistě relevantní, byť k němu byla zpracována rozsáhlá literatura. Tu autor 
ale plně nevyužívá. Myslím, že mohl v daleko větší míře využít ústavně-právní literaturu, 
která se otázce jmenování, resp. odvolání vlády, obšírně věnuje. Autor měl nejdříve 
provést důkladnou rešerši odborné literatury a teprve pak formulovat své výzkumné 
otázky a zaměřit se na to, co je podle jeho soudu doposud málo probádané. Zdá se mi, že 
autor vyvíjel značné úsilí ke zpracování něčeho, co již v literatuře dobře zmapováno je. 
Nicméně autorův vklad tkví zejména v jeho snaze o komplexní zpracování všech vlád a 
jejich vzájemné porovnání. Pokud jde o teorii, v teoretické části práce autor představuje 
různé koncepty a autory, nicméně využívá zejména pak přístup M. Tavits. Teoretická část, 
která působí poněkud jako "změť" různých přístupů, mohla být daleko přehlednější. Po 
metodologické stránce "kulhá" DP ještě více. Nejdříve měl autor formulovat výzkumné 
otázky a pak hypotézy. Hypotézy jsou předpokládané autorovy odpovědi na výzkumné 
otázky. Hypotézy jsou ověřitelná tvrzení (POKRAČOVÁNÍ NÍŽE…  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  B 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu A 

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  

B 

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) 

 
Problém je ale v tom, že hypotézy příliš s výzkumnými otázkami nekorespondují. Některé 
z autorových hypotéz nejsou hypotézami v pravém slova smyslu. Autor dále deklaruje 
záměr využít metodu obsahové analýzy. Nicméně obsahovou analýzou není výběr 
některých zdrojů informací (články, rozhovory atd). ke zpracování DP, ale systematický 
způsob analýzy vybraného okruhu zdrojů. Jinak řečeno, autor zkrátka dohledal některé 
zdroje, které využil ke zpracování DP, nicméně o obsahovou analýzu tu rozhodně nejde. V 
DP se také projevuje nerovnováha v tom, že demisi vlády se autor příliš nevěnuje, což je 
na druhé straně logické, neboť v této otázce je diskrece prezidenta značně omezená a 
prostor pro prezidentskou iniciativu a aktivismus je také limitován. Pojem legitimační 
výhoda autor používá poněkud volně a v rozporu s tím, jak je využíván v odborné 
literatuře (viz Oleh Protsyk). Autorovi nelze nicméně upřít snahu o pečlivý, rigorózní 
přístup a nad rámec deskripce stanovuje a následně i využívá některé "měřitelné" 
proměnné pro porovnání postupů tří českých prezidentů. Na druhé straně dochází k 
určitému, patrně nevyhnutelnému, zjednodušování u vybraných proměnných (např. vztah 



vlády a prezidenta). U srovnávání důvěryhodnosti vlády a prezidenta je například problém 
v tom, že se jedná o dvě různé instituce s odlišným postavením a odlišnými funkcemi. 
Porovnání důvěryhodnosti obou institucí je proto poněkud problematické Prezidenti ČR 
nemají výrazné exekutivní pravomoce a vykonávají převážně symbolické a ceremoniální 
role. Jejich důvěryhodnost je nejen z těchto důvodů tradičně vysoká, zatímco vláda má 
řadu výrazných kompetencí a nelze očekávat, že by měla trvala podobnou míru popularity 
jako vláda. Co se grafické úpravy týče, je škoda, že se tabulky nevešly do textu a část z 
nich je "odseknutá". DP trpí jen drobnějšími stylistickými či grafickými nedostatky. 

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

Diplomant prokázal velice dobrou orientaci v tématu a zejména svůj zájem o zvolenou 
problematiku. Autorovi nelze upřít upřímnou snahu o komplexní a pečlivé zpracování 
tématu. Práce trpí některými teoretickými a metodologickými nedostatky, které jsou 
naznačeny výše, ale nepovažuji za nutné se jimi dále zabývat. Na práci velmi oceňuji nejen 
autorův zájem, ale zejména snahu o interpretaci popisovaných a analyzovaných jevů. Je 
zřejmé, že se autor nad tématem podrobně zamýšlel a v zároveň se pokouší o porovnání 
prezidentů, snaží se o postižení "modelů" jednání prezidentů a komponuje tyto své úvahy 
do debat o tom, jakou roli vlastně prezident ČR v politickém systému hraje či má hrát. 
Právě tato snaha o vlastní interpretaci a typologizaci prezidentských rolí je na DP to 
nejcennější. Autor prokázal schopnost vlastní nezávislé kritické analýzy tématu, 
interpretovat jej a uvažovat o něm v širších souvislostech. Domnívám se, že toto je 
hlavním obecným smyslem DP, a proto jsem ochoten některé "technické" nedostatky DP 
autorovi prominout. 

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

5.1 Popište jaká je v přechodné situaci dvou premiérů role obou předsedů vlád.  

5.2 Jaké ústavní zvyklosti lze v procesu formování a demise vlády v ČR identifkovat? 

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
Datum: 27.5.2020                                               Podpis: 


