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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 Ano       
1.2. Metoda práce Ano       
1.3. Struktura práce Ano       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ  
 
Předložený text diplomové práce plně odpovídá původnímu návrhu a autorovi se podařilo 
vyhovět všem obsahovým, metodologickým a strukturním požadavkům, které byly integrální 
součástí schváleného projektu.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ  

 
Předložený text je jak svým zaměřením, tak způsobem zpracování (včetně struktury a 
způsobu výkladu) zcela bezproblémový. Autora jednoznačně prokázal, že je schopen 
vhodně formulovat téma výzkumu, shromáždit relevantní a analýze odpovídající souhrn 
dostupné literatury a kriticky se k jejímu zpracování postavit.  

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 



2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ  

 
Předložená práce je vzhledem ke svému charakteru nejen kvalitním přehledem 
dosavadního metodologického přístupu k problematice koaličních struktur na komunální 
úrovni, ale je současně i materiálovou studií týkající se problematiky České republiky. 
V tomto ohledu je třeba ocenit, že se autor zaměřil právě na problematiku české komunální 
scény, která doposud není dostatečně zpracována v literatuře, a vytvořil tak vhodný prostor 
pro rozsáhlejší diskusi o možných shodách a odlišnostech v politice jednotlivých 
politických stran a problematice využití metodologických přístupů běžných při analýze 
celostátní úrovně a úrovně komunální. V tomto ohledu je diplomová práce výrazným 
přínosem jak po stránce faktografické, tak metodologické. Autor relevantním způsobem 
zpracoval dostupný faktografický materiál a podařilo se mu rovněž vhodně z hlediska 
metodologického využít dostupnou literaturu zobecňujícího a metodologického charakteru. 
V tomto ohledu práce fakticky přesahuje požadavky na kvalitní magisterskou práci.   

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE   

Diplomová práce K. Švece je velmi kvalitní studií zaměřenou na důležité téma výzkumu. 
Metodologický přístup a snaha po kritickém zhodnocení využitelnosti různých přístupů 
k analýze komunální politiky splňuje všechny požadavky na velmi kvalitní magisterskou 
práci. K textu nemám žádné, ani marginální, připomínky.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Na co by se měl dále zaměřit výzkum koaliční problematiky na komunální úrovni?  
5.2 Jaké metodologické nedostatky má dosavadní studium komunální úrovně?  
5.3 Jaké jsou rysy české komunální politiky s ohledem na problematiku koaličních vazeb 

mezi politickými stranami?  
 
 

6. DOPORUČUJI – NEDOPORUČUJI K OBHAJOB Ě  
 

Práci s ohledem na její nesporné kvality jednoznačně doporučuji  k obhajobě.  
 
 
 
Datum: 8.6.2008                                         Podpis: ……………………………….. 


