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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

 
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) 

 
Předložená diplomová práce odpovídá původnímu zadání. Autorka dodržela zaměření i cíl 
práce a zpracovala text, který splňuje všechny požadavky na diplomovou analytickou 
studii. Autorce se navíc podařilo prokázat, že zvolená typologie "niche parties" není 
vhodná pro regionální politické strany, které mnoho z kritérií "niche parties" nesplňují. 
V tomto ohledu předložený text plně odpovídá požadavkům na diplomovou práci.     

 
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) 

 

Předložený text diplomové práce se zaměřuje na jeden z důležitých aspektů studia 
politických stran v současnosti, a to na problematiku regionálních politických stran. 
Autorka si zvolila pro svou analýzu koncept "niche parties", který patří k novějším 
typologizačním přístupům, podle něhož jsou regionální strany konceptuálně srovnatelné 
s jinými typy tzv. malých (nových) politických stan. Na konkrétním případě Španělska se 
pak pokusila prověřit, zda lze souhlasit s tezí o adekvátním začlenění regionálncíh stran 
mezi "niche parties". Na základě relevantních teoretických konceptů, diskuse v odborné 
literatuře i případových studií analýzy prokazuje, že tento koncept vhodný není. Zvolený 
postup, argumentace a závěry jsou jasně vymezené, přesvědčivě doložené a věrohodné. 
Závěr celé analýzy tak lze pokládat za přínos nejen z hlediska "španělského případu", ale 
je přínosný i pro typologizaci politických stran obecně, resp. kritiku začlenění regionálních 
stran do konceptu "niche parties". V tomto ohledu lze předložený text označit za velmi 
kvalitní.   

 
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  
- 

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) 

 
Ani po formální stránce nemá práce žádné nedostatky. Výklad je logicky strukturován, 
text je přehledný a věcný, nikoli "upovídaný". Autorka se soustředila na podstatné 
aspekty analýzy, a to jak v části věnované teoretickému konceptu, tj. definici a kritice 
konceptu "niche parties", tak v pasážích zaměřených na regionální strany působící na 
španělské politické scéně, resp. v jednotlivých regionech (autonomních oblastech). 
Rovněž rozsah využitých zdrojů je adekvátní tématu a autoka prokázala, že dokáže 
odpovídajícím způsobem propojit analýzu se zvoleným teoretickým konceptem.  

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

 



Předložená diplomová práce je analytickou studií, v níž se autorce podařilo na konkrétním 
případu regionálních stran působících na území Španělska prokázat, že koncept "niche 
parties" není vhodný pro typologizaci regionálních politických stran. V tomto ohledu je 
práce teoreticky přínosná a může sloužit jako ukázková studie úspěšné kritiky jedné 
z relevantních současných teorií vztahujících se k typologii politických stran.  

 
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: A - výtečně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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