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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) 
 

      
 
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 
2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
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) 
 

      
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  4 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2 

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

2 

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) 
 

Z hlediska hodnocení formálních kritérií je nejviditelnějším prohlřeškem prakticky 
absence jakéhokoliv poznámkového aparátu (v práci jsou celkem 4 poznámky). H 
formálního hlediska je v práci mnoho typografických chyb: není jasné, proč jsou 
někteří autoři či politické strany psány kurzívou, příloha není označena jako Příloha - 
pokud to tedy není tabulka, u níž v tom případě chybí titulek Tabulky.  

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

Předložená práce se zabývá okolnostmi vzniku úřednických vlád v Evropě, přičemž 
zahrnuje 15 zemí, v nichž se vyskytovaly úřednické vlády. Diplomová práce však 
není zpracována nejlépe. Přístup ke zpracování může být dvojí: (1) buďméně 
analytické a spíše popisné zpracování jednotlivých zemí a excelentní Závěr, který 
bude hledat společné faktory, hledat korelace a vyvozovat generalizující závěry; nebo 
(2) do hloubky jdoucí a vysoce analytické zpracování jednotlivých kapitol, zakončené 
shrnujícím Závěrem, který bude třeba i opakovat důvody vzniku úřednických vlád 
v jednotlivých zemích. Studentka se rozhodla pro střední - a nejméně vhodnou - 
cestu: neanalytickou deskripci situace v evropských zemích a pouze shrnující a 
argumenty opakující Závěr. Diplomová práce tak nenaplńuje potenciál, který téma 
skýtalo a se pouze souhrnem faktů, nikoliv jejich analýzou. 
Za naprosto neadekvátní považuji velmi slabý a rozsahem nedostačující Úvod práce 
(oproti zvyklostem, stejně jako Závěr, v číslované kapitole). Není v něm dostatečně 
zpracovaná metodologie práce, hypotéza je nedostatečná. Cíl hovoří o analýze, 
metoda odpovídá deskricpci a nejsou tak v souladu. V Úvodu není vysvětlena 
struktura práce. Také teoretická kapitola (nezvaná nevhodně jako "Vymezení 
základních pojmů") je velmi stručná, teoretická východiska by měla být v diplomov 
práci zpracována mnohem podrobněji (např. i vliv formy vlády na úřednické 
kabinety).  



Práce je tedy pouze souhrnem dat uspořádaných do jednotlivých kapitol s jen velmi 
malou přidanou hodnotou.  
 
Práci nakonec doporučuji k obhajobě s hodnocením ještě dobře. 

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Měly na vznik úřednických vlád vliv tzv. proprezidentské strany?  
5.2 Jaký vliv na vznik úřednických vlád mají ústavní zvyklosti, ústavní pravidla (např. 

vyjádření důvěry) a forma vlády.  
5.3 Je možné jednoduše srovnávat parlamentarismy s poloprezidencialismy, které se 

však mohou chovat jako prezidencialismy apod.? 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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