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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) 

 
Práce odpovídá tezím, které jsou solidně zpracované. 

 

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 1 

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

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1-2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

2 



*) 
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) 

 

Autorka si vybrala velmi aktuální a doposud opomíjené téma, přičemž prokazuje 
solidní orientaci v problematice, kterou je schopná dobře vyložit. Oceňuji přípravu i 
zvládnutí vlastního šetření. Při obtížích s vyhodnocením polostrukturovaných 
rozhovorů (snaha o zvýšení participace vs. politický marketing se autorka mohla 
opřít o další metody nebo zdroje (např. Říchová et al. 2015) než jen rozhovory a 
dokumenty. Jedná se o práci politologickou a autorka tedy mohla více svoji erudici 
větším zaměřením na charakteristiku politického systému Prahy 10. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

1 

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!) 

1-2 

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) 

 
Práce je psaná dobrým jazykem, je logicky strukturovaná, kompaktní, vyvážená. 
Velmi zřídka se vyskytují žurnalismy typu "garnitura". 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Jsem příjemně překvapen, že autorka vyhotovila svoji diplomovou práci po 
zpracování nového projektu velmi rychle. Práce má celkově vysokou úroveň, je 
orginální a aktuální svým zaměřením, je solidně zpracovaná, obsahuje vlastní 
výzkum, autorka dokázala prodat své schopnosti a dovednosti. Máme-li přísným 
okem naznačit možné nedostatky, vztahují se především k pojetí celé práce: 
1. Přes určité náznaky není dobře vysvětleno, proč si autorka pro případovou 
studii vybrala Prahu 10 a nikoliv jinou municipalitu.  
2. V závěru trochu chybí hlubší teoretická reflexe (ad teoretické zakotvení) praxe 
Prahy 10, což částečně oslabuje propojení teoretické a empirické části. 
3. Téma bytostně souvisí s politikou, vzhledem k výhradě uvedené v předchozím 
bodě i nižšímu zaměření na charakter politického systému Prahy 10 úplně 
nenaplňuje svůj politologický potenciál.  

 

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

5.1 Vyjádřete se ke kauze iniciace místních referend na Praze 10 (např. k otázce 



výstavby nové radnice) - vidíte zde nějakou souvislost s diskusí o hodnocení 
přičín zavedení participativního rozpočtování v MČ Pha 10 (střet Vašich 
respondentů). 

5.2 Proč jste si vybrala právě MČ Pha 10? 

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:  V kontextu standardů IPS je práce 

výborná.    
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 31.8.2016                                               Podpis: 


