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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 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) 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  
2.2 Pochopení zpracované literatury  
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu   
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  
 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 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 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. 500 znaků) 
 



Kladně hodnotím, že V. Berger srovnává zakotvení role politických stran v ústavě (GG) se situací ve 
Výmarské republice (na klíčových místech na Výmar odkazuje, s. 51). Výborně tematizoval také 
financování stran, dále politické nadace (správně cituje vlastní rozhovory, které se zástupci politických 
nadací jako KAS a FES provedl). 
 
Diplomant cituje pravidelně ústavu SRN, správně by měl v poznámce odkazovat na Základní zákon 
(Grundgesetz). V některých pasážích bych doporučil odkazovat na konkrétní článek Základního zákona, 
např. s. 12 (rovnost, čl. 3 GG). K pohcopení Základního zákona SRN mohl použít komentář, např. k čl. 21 
GG od autorů Pierota a Jarasse. Na s. 15 mohl autor citovat ústavu Výmaru (Weimarer 
Reichsverfassung), na. s. 17 sice uvádí doslovnou citaci z čl. 130 WRV, ale odkazuje na sekundární 
literaturu. Práce s prameny mohla být v práci pečlivější, z textu vyplývá, že autor se v problematice velmi 
dobře orientuje. 
 
Možná doplnění: s. 18 (možnost doplnění, že politické strany za Výmaru byly z ústavněprávního hlediska 
na úrovni spolků); autor mohl pro úplnost na s. 24 rozpracovat „napětí“ mezi čl. 21 a 38 Základního 
zákona ohledně interpretace postavení poslance vůči „své“ politické straně.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce   
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  
3.3 Dodržení citační normy  
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh  
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
 

3.5 Grafická úprava   
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 2 (chyby v dodržení) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 (nejsou, autor je ale 

mohl přiložit) 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 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) 
 
V práci se V. Berger přímo v textu odvolává na autory (Leibholz, s. 20; I. K. Klein s, 22; K. Hesse, s. 25), 
které však necituje, ale na příslušném místě odkazuje na jiný zdroj. Např. autor K. Hesse není v seznamu 
literatury. Diplomant mohl však díla těchto klasických autorů pohodlně najít a citovat přímo. Publikace 
„Komparace polit. systémů I.“ vyšla v roce 2008 v novém vydání. Proč jej autor nepoužil? Dále, proč 
autor necitoval přímo Zákon o volbách do Spolkového sněmu na. s 24 (Bundeswahlgesetz)? 
 
Autor mohl práci doplnit vhodnými přílohami, např. přiložit jako samostatnou přílohu kompletní znění 
klíčových zákonných ustanovení, které se týkají politických stran (GG, BWahlG, PartG). Autor provedl 
k tématu práce několik rozhovorů. Pokud je má autor k dispozici, mohly také být v příloze nebo aspoň 
v seznamu pramenů. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Posuzovaná diplomová práce V. Bergera vykazuje známky vlastní promyšlené koncepce autora, má 
jasnou strukturu a je přehledná. Autorův výklad je srozumitelný. Za silnou stránku práce považuji fakt, 
že autor zvládl interpretovat postavení politických stran v historickém, politickém i sociálním kontextu.  



 
 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Vysvětlete, v čem spočívá základní rozpor, který je možné vysledovat ve vztahu čl. 21 a čl. 38 

Základního zákona SRN. Uveďte příp. autory/odborníky, kteří daný problém v historii poválečné SRN 
diskutovali.  

5.2 Vysvětlete prosím německé pojmy „Fraktionszwang“ vs. „Fraktionsdisziplin“ užívané v souvislosti 
s hodnocením postavení poslance vůči své straně.  

5.3 Proč mohl být ve Výmarské republice nazýván prezident „náhradním císařem“ („Ersatzkaiser“ ). Jaký 
byl konkrétní vztah prezidenta P. v. Hindenburga: k 1. politickým stranám, k 2. Výmarské republice jako 
státu. Změnil se jeho osobní postoj po zvolení prezidentem roku 1925.  

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
 
I přes uvedené dílčí připomínky hodnotím známkou   
výborně   
 
Datum:  30. 5. 2009                    Podpis:  PhDr.  Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.   v. r. 


