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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) 

 
Práce odpovídá schváleným tezím. 

 
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 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) 

 

STAN je vhodný k výzkumu nejen jako relevantní politické hnutí, ale rovněž jako specifický 
fenomén a (částečně) dost možná i jako platforma zprostředkování zájmů. Práce je ve 
srovnání s jinými diplomovými pracemi zaměřenými na politické strany robustnější, vedle 
programu a ideologie (na které jsou podobné práce často redukovány) reflektuje i 
organizační strukturu a členskou základnu. Vymezit by se šlo (možná poněkud zbytečně) 
snad jen vůči konformnějšímu teoretickému zakotvení - nejde najít v Evropě podobnou 
starostovskou platformu? Případně nelze verifikovat/falzifikovat i pohled na STAN jako 
zájmovou skupinu? Ocenit bych chtěl rovněž polostrukturované rozhovory a provedené 
dotazníkové šetření, jehož návratnost nepokládám na rozdíl od autora za nízkou.  

 
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  

D 

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) 

 
Práce je vyspělá, má logickou strukturu, je psána dobrým jazykem. Je hezké sledovat, jak 
se Tomáš Pergl stal ze špatného studenta postupem času premiantem. Snížené hodnocení 
v bodu 3.7. jde na vrub toho, že přílohy obsahují pouze informovaný souhlas, nikoliv 
scénář polostrukturovaných rozhovorů nebo dotazník pro respondenty. Z empirické části 
je však patrné, že rozhovory i dotazníkové šetření proběhly/o a oba tyto pilíře přispěly ke 
zdařilému výsledku.  

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

max. 1500 znaků) 

 

Práce Tomáše Pergla je komplexní, nevyhýbá žádnému podstatnému atributu politického 
hnutí, a přesto je zpracovaná na vysoké úrovni. V tomto je dle mého názoru o "parník" 
před řadou diplomových prací zpracovávaných na téma jednotlivých politických stran.  

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

5.1 Nešlo z rozhovorů vytěžit více směrem ke vztahu k ED na začátku existence NSK a 
pozdějšímu etablování spolupráce s TOP09? V těchto pasážích je práce insidera 



poněkud torzovitá a připomíná situaci, kdy se někomu nechce mluvit o svých dřívějších 
sexuálních partnerech…… 

5.2 Přijde Vám, že na STAN lze aplikovat konformní teoretické přístupy? Není STAN 
výjimečný vztahem k SMS, funkcí zájmové platormy (viz RUD) i výsadním postavením 
kvarteta Rakušan, Gazdík, Polčák, Farský?  

5.3 Nebylo by vhodné o NSK mluvit spíše jako o regionálním hnutí a nebylo by zároveň o 
svébytném hnutí vzhledem k zastoupení nominantů STAN v PSP vhodné mluvit už 
v době aliance s TOP09? Samostatná kandidatura v roce 2017 nebyla ani tak 
výsledkem emancipace, jako spíše východiskem z nouze…. 

 
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): 

 
Vrchlabí 
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