
KARLOVA  UNIVERZITA  V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Katedra politologie Institut politologických studií 
 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
Typ diplomové práce („bakalářská“ nebo „magisterská“): bakalářská  
 
Typ posudku („posudek vedoucího práce“, nebo „posudek oponenta“): posudek oponenta  
 
Autor/ka práce : Anna Hlaváčková  
 

Název práce: SROVNÁNÍ POLITICKÉ ORIENTACE STRANY ZELENÝCH V ČESKÉ 
REPUBLICE A V POSTKOMUNISTICKÝCH STÁTECH EVROPY 
 
 
Autor/ka posudku : Miloš Brunclík                                                                      Pracoviště: vysoká škola CEVRO Institut 
 
 
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         
1.2. Metoda práce         
1.3. Struktura práce         
*) 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) 
 

Nelze hodnotit. Teze nejsou součástí bakalářské práce, proto nebylo možné srovnat obsah práce se 
schválenými tezemi. 

 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2  
2.2 Pochopení zpracované literatury 1  
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1  
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) 
 



Po obsahové stránce je práce velmi zajímavá a aktuální. Pokud jde o literaturu, autorka použila relevantní 
zdroje. V případě tzv. postmateriálních hodnot či tzv. „hypotézy nedostatku“ mohla autorka mnoho 
informací čerpat ze známé práce Ronalda Ingleharta „Silent Revolution“ publikované v roce 1977. Kniha je 
dostupná i v knihovně FSV UK. Tento autor se postmateriální tématikou proslavil, rozpracoval v tomto 
směru celou teorii a zabývá se jí již minimálně od roku 1971, kdy vyšel jeden z jeho prvních článků k tomuto 
tématu. V českém prostředí mohla autorka alespoň zmínit Erazima Koháka (Zelená svatozář) či řadu 
publikací sociologa Jana Kellera.  

 
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    
 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) 
 

Na práci oceňuji rozhovory autorky s 3 osobnostmi, které jsou s ekologickými tématy či se Stranou zelených spojeni. Po 
formální stránce nelze práci v podstatě nic vytknout. 

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

Práci hodnotím jako velmi kvalitní. Autorka vyšla z obecnějších ideových východisek „zeleného“ myšlení, 
zkombinovala některé teoretické přístupy s empirickou komparativní analýzou zelených stran  ve 
středoevropském prostoru. Autorka se nespokojila s pouhou kompilací stávajících zdrojů a informací, snažila  
se o vytvoření přidané hodnoty práce. Např. na s. 47 se autorka pokusila o zařazení české, estonské a 
lotyšské strany na  dvojdimenzionální škále na základě programových dokumentů. Autorku je třeba za tento 
vlastní přínos k problematice pochválit, stejně tak jako za již zmíněné rozhovory se 3 osobnostmi ,které 
dokládají schopnost samostatného a kritického uvažování, a také za bezchybnou formální stránku práce. 
Autorka projevila schopnost kritické analýzy, schopnost porovnávat a samostatně formulovat závěry práce. 
Za slabší stránku práce lze považovat relativně omezený okruh literatury pro teoretickou část práce, ale to 
nemělo vliv na výslednou obsahovou podobu práce. Nebylo také možné hodnotit soulad práce se 
schválenými tezemi, které v práci nejsou. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Věděla byste, v jaké zemi se projevil střet uvnitř strany zelených mezi tzv. realos a fundis? Dá se najít 

paralela mezi tímto střetem i v českém prostředí. 
5.2 Jak hodnotíte perspektivy ekologických témat a politických stran ve střední Evropě, jestliže řada 

tradičních velkých stran významně „zezelenala“? 
5.3       
 



 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 


