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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X - - - 
1.2. Metoda práce X - - - 
1.3. Struktura práce X - - - 
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 
 

Práce odpovídá schválenému projektu. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  2 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu - 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu - 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu - 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli - 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru - 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

Autorka se opírá o dostupnou relevantní literaturu k tématu, ať již periodickou či neperiodickou. 
V některých – zejména teoretických – kapitolách se autorka opírá jen o několik málo zdrojů, tuto výtku je 
ale nutno brát v kontextu dostupnosti a omezenosti sekundární litertury k tomuto tématu. Pozitivem práce je 
orientace na primární zdroje (prohlášení, programy, dokumenty) týkající se programatiky zelených stran, 
nejen v České republice, ale i v dalších zemí zahrnutých do práce. Za ocenění stojí i vlastní úsilí autorky dát 
práci přidanlou hodnotu vlastními rozhovory se třemi osobnostmi „zelené“ politiky v ČR (ať už jsou přímo 
ze Strany zelených nebo z jiné strany). Vlastní výběr osobností odráží objektivní přístup autorky k tématu. 

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy 1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.5 Grafická úprava  2 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  - 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru - 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu - 
3.4 Dodržení citační normy - 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
- 

3.7 Grafická úprava  - 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

Bakalářská práce má logickou strukturu a její zpracování je na vysoké úrovni. Autorka prokázala schopnost 
zpracovat samostatně odborný text na téma, ke kterému – i přes zvyšující se intenzitu – stále neexistuje 
v českém prostředí dostatek relevantních zdrojů. Jednotlivé kapitoly – ať již teoretický úvod, vývoj 
v jednotlivých státech a závěrečné ideologicko-programové zhodnocení – mají logickou strukturu a jsou 
zpracovány systematicky. 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Práce splňuje kritéria kladená na bakalářské práce a obsahuje všechny formální náležitosti. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Protože obhajoba proběhne po volbách do Evropského parlamentu, zhodnoťte výsledek středo- a 

východoevropských stran zelených v těchto volbách. 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
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