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Typ posudku: vedoucí práce  

Autor/ka práce: Alena Znamenáčková 

Název práce: Legitimita demokracie v České republice: Podpora demokracie mladými lidmi a 

staršími generacemi 

 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  

Oponent/tka: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.  

Navržené hodnocení: B 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce je jasně formulován a závěry práce stanovenému cíli odpovídají. Práce má standardní 

strukturu.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Práce se opírá o dostatečné množství literatury a využívá i cizojazyčné texty. Určitý problém 

v teoretické části spočívá v její šíři a nezaměřenosti na hlavní výzkumný problém. Diplomantka se 

snažila svůj problém kontextualizovat v širším rámci existujících textů, ale díky tomu působí 

některé části zbytečně učebnicově a vlastně i nadbytečně. Jde především o kapitolu 2 a části 

kapitoly 3, které by bylo vhodné lépe vztáhnout k diskusi vlastního analytického problému práce. 

Na druhou stranu se však práci daří posunout se od vymezení obecných konceptů k problému, který 

práce skutečně řeší, tj. ke generační podmíněnosti podpory demokracie.   

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Práce využívá relevantní datový soubor a standardní metody analýzy. Datový soubor i metody 

analýzy jsou transparentně popsány v příslušné části práce.  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Prezentované argumenty jsou založeny na provedené analýze, jsou zevrubně diskutovány a 

kontextualizovány v existující literatuře (s. 66–76). Diskusní část je velmi dobře strukturovaná a 

výsledky jsou srozumitelně interpretovány ve vazbě na existující literaturu.  
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano.  

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Bez připomínek.  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Žádné další.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Která zjištění práce Vás nejvíce překvapila a proč?  

 

 

Celkové hodnocení práce: Jedná se o zdařilou diplomovou práci, které v některých částech (viz 

výše) chybí lepší uspořádání a zaměřenost, na které během její finalizace již nezbyl čas. Navrhuji ji 

proto k obhajobě s hodnocením B.  
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