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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 práce  
 
Typ posudku („posudek vedoucího práce“, nebo „posudek oponenta“): posudek vedoucí 
práce  
 
Autor/ka práce : Tomáš   Váňa  
 
Název práce: Role komunikace v politickém systému v pojetí Karla Wolfganga Deutsche 
 
Autor/ka posudku : Blanka   Říchová                                                                      Pracoviště: 
KP IPS  
 
 
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 je vhodně tematicky a obsahově členěnou analýzou jedné z předních metodologických studií, které se 
věnují problematice komunikace v obecném kontextu. Jedná se o ucelenou, obsahově velmi kvalitní a 
propoacovanou práci, jejíž autor se ve zvolené tematice výborně orientuje. Tomu odpovídá celková struktura 
textu i obsahová interpretační stránka předložené bakalářské práce.  

 
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  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
*) 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) 
 

Autor nejen postupně rozebírá jednotlivé části konceptu K. W. Deutsche, ale současně je schopen velmi 
kvalitní  interpretace. Práce je ukázkou inteligentní analýzy, která vychází z obsáhlého přehledu obecně 



teoretické literatury. Je výborně zpracována jak po stránce analytické, interpretační i stylistické. Stejně tak 
poznámkový aparát, citace a odkazy jsou na vysoké úrovni. Co se rozsahu práce týká, jednoznačně 
překračuje požadavky na bakalářský text, což však není na škodu obsahové a interpretační rovině.  

 
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  1 
*) 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) 
 

Práce je vyvážená, zralá analýza, která nemá nedostatky ani po stránce obsahové, ani formální.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Celkově lze říci, že předložený text je vysoce kvalitní co se výběru tématu i zpracování týká. Jedná se o 
metodologicky závažnou práci, která překračuje v mnoha ohledech charakter bakalářské práce. Jistě by si 
text zasloužil nejvyšší hodnocení a bylo by vhodné, kdyby autor uvažoval o případném předložení části textu 
k publikování.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Jaké jsou podle autora důvody, které vedou k tomu, že koncept K. W. Deustche zatím nemá 

pokračovatele? 
5.2 Jakými cestami by se podle autora měla analýza komunikace v politologii dále ubírat.  
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: ……………………………….. 


