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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Komentář ke schváleným tezím:              

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2-3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

2-3 

*) 
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. 1000 znaků) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:    Práce je převážně empirická a to je 
také její hlavní přínos - shromáždění poznatků o evropských úřednických vládách v Evropě.  
Práci ovšem chybí komparativní a analytický rozměr. Práce je v drtivé většině deskriptivní, 
a to včetně závěru, kdy se autorka shrnuje své empirické výsledky formou četnosti 
úřednických vlád v závislosti podle několika proměnných.  Autorka se správně vypořádala 
s koncepčními otázkami. Ovšem v otázce studia okolností, kdy úřednické vlády vznikají, 
v práci chybí jakýkoli teoretický úvod či alespoň úvaha nad tím, které faktory jsou příznivé 
pro vznik úřednických vlád (autorka těmto faktorům věnuje jen pár řádků na s. 17). Tyto 
faktory vyplývají z dostupné, byť málo početné relevantní literatury, a mohly sloužit jako 
základ pro formulování hypotéz, které by autorka následně konfrontovala se 
shromážděnými daty. Autorka mohla např. přihlédnout k "síle" prezidentů, fragmentaci 
stranického spektra a dalším faktorům.   

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  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. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:     

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:  Autorka si za téma práce vybrala problematiku, která v politologii 
stále patří mezi méně probádaná témata. Je faktem, že vládám či koaličním kabinetům je 
věnováno nepřeberné množství teoretické, komparativní či empirické literatury, která však 
mnohdy tzv. úřednické kabinety vědomě opomíjí či vynechává.  Lze proto uvítat, že se 
autorka pokusila o postižení tohoto tématu. Hlavní silnou stránkou a také její přidanou 
hodnotou je její empirický rozměr, kdy autorka shromáždila velké množství dat o 
evropských úřednických vládách. Slabší stránkou práce je absence teoretického rámce a 
také analýza těchto dat. Teoretický rámec či alespoň pokus o něj (odborná literatura je v 
této oblasti stále nedostatečná) by práci výrazně vylepšil, rovněž autorka se nepokusila o 
analýzu získaných dat, které v závěru prezentuje pomocí tabulky, ale chybí zde nějaká 
hlubší diskuse k nashromážděným datům.     



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Zamyslete se nad tím, proč úřednické vlády takřka výhradně vznikají spíše v "nových" 
demokraciích, zatímco v tzv. starých či západních demokraciích je vyjma Itálie 
nenajdeme. 

5.2 V čem zejména se liší trojice úřednických vlád v ČR? 

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 12.1.2017                                                      Podpis: 


