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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

E 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Na to, jaký si autor vybral rozsáhle (klasické) téma je práce poněkud utlá. Zpracovaná bibliografie je 

vcelku v pořádku, není však jasné ani proč autor sepisuje krátce Hirschmanovo Exit, Voice, Loyalty, za 

to jeho jméno chybně napsal a hlavně aby jej pak opomenul v seznamu literatury… Na o, jak práce 

vznikla „komplikovaně“, nelze než se udivovat nad výsledkem i z formální stranky. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

Zvolte položku. 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

Zvolte položku. 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

Zvolte položku. 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

Zvolte položku. 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

Zvolte položku. 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka Zvolte položku. 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E/F 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Autor zpracovává problemtiku poměrně známou jak v českém prostředí (samotná ČSSD) nebo 

v mezinárodním kontextu (rozdrobenost/frakcionalizace socialistů/sociálních demokratů, 

nejčastěji z organizačních a filosofických důvodů, zjm. pak v kontrastu s komunistickými 

stranami, které z nich vzešli). Autor však zřejmě záměrně tento rozměr opomenul a vrhl se na 

vlastní analýzu „frakcionalizace“ dle svého uvážení. O to pak důležitější je samozřejmě zvolený 

teoretický rámec, přičemž autor zavrhl konceptualizace prof. F. Boucek a naopak převzal model 

K. Jandy. Záměr by to byl logickyý, pokd by Janda se zaměřil na onu problematiku. Nicméně není 

tomu úplně tak, a tím pádem dochází k určitěmu conceptual stretching. Jandův problém není o 

frakcionalizaci, nýbrž (jak uznává autor) o kohezi (což autor poněkud rychle na str. 9: „koncept 

koherence (při pohledu z ”druhé” strany Boucekové koncept frakcionalizace).“ Základním 

problémem je zřejmě fakt, že autor nijak solidně nedefinuje samotný pojem frakcionalizace. Autor 

totiž uvádí (str. 6): „Frakce lze triviálně definovat jako skupiny uvnitř větších uskupení, jejichž 

členové mají určitý společný cíl – například zastávání určité ideologie, prosazování politik nebo 

získání moci pro svou vůdčí osobnost.“ Výzkumná otázka však směřuje jinám: „Jakým způsobem 

byla Česká strana sociálně demokratická frakcionalizovaná od začátku 6. volebního období 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do začátku května roku 2020?“ resp. nejedná 

se už tolik o oněch frakcí (resp. proces frakcionalizace) jako spíše o té soudržnosti (koheze) 

sociálních demokratů v PSP… Zákonitě se frakce uvnitř ČSSD nemusí projevovat na úrovni 

poslanecké reprezentace, jak dosvědčují různé zprávy poměrně dobře dostupné. Autor se však VO 

nedrží, a část honosně nazvaná „historicko-analytická“ je zaměřená na vývoj strany po 

Listopadu… Addendum v podobě poslední části sčítající pěti stránek pak vychází z předchozí 

kapitoly a zčásti se snaží kvantifikovat kohezi a připomenout frakcionalizaci ČSSD, přičemž 

přináší pouze povrchní opakování známých událostí. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Předložená práce je značně povrchní a z pohledu použitých teorií (resp. použité teorie) značně 

matoucí. Celek je poněkud nesourodý (např. k čemu vlastně slouží odkaz na známou „trilogií“ A. 



Hirschmana?), krátky, metodologicky nedotažený (mávat s čísly a rovnicemi nestačí jakožto 

kvantitativistická záplata). Auto se měl snažit alespoň jasně definovat (nikoliv „triviálně“) koncept 

frakcí a fenomén frakcionalizace, a jasně jej rozslišit od poslanecké soudržnosti. Další problém je 

např. i to, že pro analýzu procesu frakcionalizace je potřeba jít hlouběji do dění strany, než to 

udělal autor. Je to škoda, protože autor chvályhodně udělal několik rozhovorů s významnými členy 

ČSSD (včetně bývalých). 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Práce je, jak bylo výše psáno, povrchní a nedotažená. Proto následné hodnocení E/F 

 

Navrhuji hodnotit: E 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


