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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 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. 1000 znaků). 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 4 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
3-4 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3-4 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  3 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
3-4 

*) 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). 
 

Viz celkový komentář. 



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  3-4 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3-4 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  3 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3 

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

x 

3.8 Grafická úprava textu  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. 2000 znaků). 
 

Viz celkový komentář. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Adéla Skopová se ve své práci věnuje koaličnímu chování v Polsku v letech 1989 – 2009. Polská politika je díky 
složité historii země i dosti netradiční struktuře základních konfliktních linií záležitostí dosti komplikovanou a 
nepřehlednou. Vypořádat se s ní není nic snadného, a nutno konstatovat, že autorka předkládané práce v tomto 
nelehkém souboji spíše prohrává.  
Hlavní vadou práce je její neuspořádanost, autorka spíše těká než že by zkoumané jevy podloženě analyzovala. 
Svoji pozici si velmi ztížila již nevhodně zvolenou základní strukturou, kdy kapitola pojednávající o reálné 
podobě vládních koalic je až kapitolou pátou, které předchází kapitola čtvrtá, snažící se stanovit (zobecnit) 
hlavní faktory ovlivňující koaliční chování. Logické by bylo pořadí kapitol otočit, nejprve popsat empirické 
skutečnosti, a pak se teprve pokoušet o analytické zobecnění. Takto se autorka práce navíc často opakuje, různé 
skutečnosti uvádí často dvakrát. V závěru pak již jen zopakuje to, co uvedla ve čtvrté kapitole. Teoretický aparát 
nastíněný v úvodu autorka při analýze (při pokusech o analýzu) vůbec neuplatňuje!  
V závěru se dozvíme, že koaliční chování ovlivňuje historie (Solidarita), silná role náboženství ve společnosti, 
nacionalismus či stále silný agrární sektor. S těmito poznatky nás však autorka seznámí již v úvodu, takže závěr 
nepřináší nic nového. A také nemůže, neboť k analýze koaličního chování v Polsku je třeba mít mnohem větší 
znalosti jak konkrétních politických událostí sledovaného období, tak historických reálií. Těmito znalostmi však 
autorka nedisponuje, což prozrazuje i velkým množstvím chyb a nepřesností, s nimiž se lze setkat takřka na 
každé straně. Pro ilustraci uvedu jen některé: 
Na s. 23 Adéla Skopová píše, že „historické rozdíly jsou dány historicky a kulturně ‚rozdělováním‘ Polska do 
roku 1918“. Má na mysli patrně zábory vzniklé po rozdělení Polska v roce 1795, nicméně žádné plynulé 
„rozdělování“ Polska do roku 1918 neprobíhalo. Hlavní problém však spočívá v tom, že se autorka vlivu záborů 
na volební geografii a tudíž i na stranický systém vůbec nevěnuje.  
Autorka má též přinejlepším jen velmi mlhavé představy o polském katolicismu a postavení církve či 
náboženství v polské společnosti. Což prozrazuje tvrzeními jako že církev začala po roce 1989 „dávat na odiv 
své bohatství, čímž odlákala chudší voliče“ (s. 50)  či že „ryze katolická strana (ve smyslu ortodoxní 
ultrakatolické strany) není v současnosti v Sejmu zastoupena“. Nevím, co autorka míní pojmem „ryze katolická“ 
či „ortodoxní ultrakatolická strana“, patrně Ligu polských rodin, ovšem pojem sám je dosti nesmyslný (či 
mnohoznačný), přeložen do češtiny znamená „pravověrná veleobecná strana“, a navíc, mezi okruhem LPR (kam 
patří hlavně Rádio Maryja) a polským episkopátem (tedy vedením polské katolické církve, sborem biskupů) 
panují od začátku velmi napjaté vztahy. Čili mimo Polsko často kladené rovnítko mezi LPR a polskou 
katolickou církev neodpovídá skutečnosti, LPR byla něčím, co štěpilo samotnou polskou církev, nikoliv 
subjektem, který by ji široce reprezentoval.  



Taktéž řazení Občanské platformy mezi liberální strany je velmi sporné, PO je sice liberální, ale pouze 
v polském kontextu, v evropském kontextu jde o stranu liberálně-konzervativní, programově i hodnotově 
blízkou například německé CDU. Na s. 71 pak autorka označuje Právo a spravedlnost za „sociálně-
konzervativní uskupení s lehkým nádechem nacionalismu“. Ten nádech je samozřejmě hodně „těžký“. 
Kvalita práce pak utrpěla i tím, že se autorka opírá převážně o česky psanou literaturu, konkrétně o mou kapitolu 
o Polsku z Komparací politických systémů III a o práce Michala Kubáta. I s touto literaturou pracuje dosti 
nesystematicky, a navíc, jde o práce řekněme „ryze politologické“, zaměřené na vývoj politického a stranického 
systému, v nichž se však jejich autoři detailně nevěnují historickému ani náboženskému pozadí popisovaných 
skutečností. Bez znalosti onoho pozadí však může člověk snažící se o analýzu vládních koalic v labyrintu polské 
politiky snadno zabloudit. Ale i tak: na s. 35 autorka píše, že po roce 1991 už neměl volební systém na koaliční 
chování vliv, což je zjevný nesmysl, který však sama autorka vyvrací o pár stránek dál, kdy na s. 50 uvádí, že 
nebýt volebního systému přijatého v roce 1993, postkomunisté by se patrně v roce 1993 vůbec nedostali k moci. 
Čili i při soustavné, pozornější a promyšlenější práci s tou literaturou, z níž autorka vycházela, mohla dospět 
k mnohem lepšímu výsledku.  
V práci sice odkazuje i na literaturu v angličtině, jak však interpretovat větu na s. 52, že se premiérem stal Józef 
Oleksy, „dosavadní speaker Sejmu“? V poznámce pod čarou ještě autorka čtenáři vysvětlí, že „speaker je 
předseda dolní komory parlamentu, Sejmu“. Celý odstavec je zarámován odkazem na knihu: VAN DER MEER 
KROK-PASZKOWSKA, A. (2003). Poland. In: ELGIE, R. Semi-Presidentialism in Europe. Přitom i na 
internetu se dá snadno zjistit, že předseda polské dolní komory má titul maršálek Sejmu. 
Celkově však autorka určitý přehled vývoje polské politiky po roce 1989 v předkládané práci podává, byť jde o 
přehled dosti neuspořádaný a zatížený velkým počtem chyb a nepřesností. Práci Adély Skopové bych proto 
doporučil k přijetí, nemohu ji však hodnotit lépe než známkou dobře. 
 
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Jaký je postoj současného premiéra a předsedy Občanské platformy Donalda Tuska k problematice 

potratů, respektive k jejich současné úpravě v polském právním řádu? 
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
 
 
 
Datum: 20. 6. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


