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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) 

 
Teze a zpracování práce jsou v pořádku, neshledávám zde žádný problém. 

 
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 
B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 
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) 

 
Po odborné stránce je práce velmi dobře zpracována. 

 
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) 

 
Po formální stránce nemám k práci zásadní výhrady.  

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

Předkládaná diplomová práce je velmi zajímavým přínosem k výzkumu populismu, 
autorka si zvolila nelehké téma, které v sobě zahrnovalo mnoho úskalí. Nicméně si zvolila 
dobrou strukturu, zpracovala velmi kvalitní výzkum a své teze si obhájila. Z teoretického 
hlediska oceňuji zejména úroveň zpracování teorie populismu a kapitolu typu - 
populismus jako komunikační nástroj či strategie.  
V metodologické části oceňuji, že dokázala propojit velmi přehledně teoretickou a 
empirickou část. Průzkum tak vychází z mimořádně dobrého teoretického podkladu a 
práce tak kompaktně drží pohromadě.  
Témata tohoto typu není jednoduché zpracovat a udržet si nutnou míru objektivity, což se 
autorka podařilo. Zároveň bych ocenila velké pracovní nasazení. 

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Bylo by podle Vás možné použít stejný design výzkumu na jinou osobnost? 
5.2 Nový populismus jako takový je komplikované definovat, proč jste zvolila tuto cestu? 
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): 
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