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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu   2 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma  2 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu   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). 
 

Kandidátka se opírá o velmi různorodou literaturu, vesměs českou. Menší výhrady lze mít tam, kde nejde o 
hlavní téma, např. ve věci stranických systémů se kandidát viditelně ocitá na tenčím ledě – je však třeba 
přihlížet v prvé řadě k hlavnímu tématu, a tam je jeho práce opravdu velmi zdařilá.       

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce   2 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu  2 
3.3 Ucelenost výkladu   1-2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  2  
3.5 Dodržení citační normy  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
 2-3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh  - 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba 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). 
 

Jde o diplomovou práci na téma, které zatím v České republice není příliš zkoumané, což patří k silným 
stránkám kandidátčina textu. Má poměrně logickou strukturu, je napsána obstojnou češtinou, až na to, že se 
nejednou objevují dvakrát tytéž výrazy v jedné větě (např. v závěru: „… jsem se při psaní předkládané práce 
sama při přesvědčila“) a podobné nedostatky. 

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 
Práce byla psána nejspíš ve spěchu, protože se tam objevují v „množství větším než malém“ stylistické 
prohřešky. Autorka však neměla v české literatuře mnoho vzorů. Celkový dojem je dobrý a doporučuji ji 
hodnotit stupněm „velmi dobře“. 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Kandidátka na několika místech klade do kontrastu situaci v ČR se situací ve vyspělé Evropě 

(např. na str.77). Zní to pravděpodobně, ale kandidátka se opírá takřka výlučně o literaturu 
v češtině. Měla by tedy vysvětlit, na čem zakládá své srovnání s vyspělými evropskými 
zeměmi, když se zabývá českou situací a používá jen literaturu v češtině.  

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: 17.6.2010                                                    Podpis: 
……………………………….. 


