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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 „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). 
Nemohu hodnotit, protože teze nebyly součástí PDF ani wordovské verze, které jsem dostala. 
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ 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 
3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 4 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  4 
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) 
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KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). Podrobně připomínky viz příloha.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.4 Dodržení citační normy 4 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
4 

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

2 

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). 
 
Podrobné výtky viz příloha. Obecně námitky z hlediska citací a zdrojů například: v textu je uvedena řada zdrojů, 
které však nejsou následně uvedeny v seznamu literatury!!! (tedy v části „Použitá Literatura“); zdroj je uveden 
jinak v seznamu literatury a jinak v textu; v textu je velmi často uveden určitý zdroj bez odkazu na přesnou 
stránku, kde se daná informace nachází; přestože v textu jsou zmiňovány podrobné články textu ústav 
jednotlivých zemí, v  oddílu „Použitá literatura“ není uvedena jako zdroj žádná ústava či jiný legislativní předpis 
(vlastně ani žádný dokument jako takový); zdroje uvedené v oddílu Použitá literatura neodpovídají předepsané 
normě, absentuje například ISBN či ISSN, velmi často i počet stran či místo vydání. 

 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
K předkládané diplomové práci mám několik okruhů připomínek, a to z hlediska formálního i obsahového. 
Vzhledem k jejich rozsahu jsou tyto námitky přiloženy v příloze.    
V důsledku velkého množství nesrovnalostí a problémů nemohu navrhnout lepší hodnocení než dobře.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 

Datum: 17.5.2010                                                  Podpis:  

2 
 



PŘÍLOHA 

 

PŘIPOMÍNKY K MAGISTERSKÉ PRÁCI  

Distribuce vládních postů v postkomunistických zemích 

AUTOR Michal Trojan 
 
 
 
PRÁCE SE ZDROJI: 

1) V textu velmi často absentují základní zdroje i u velice podrobných údajů typu volebních výsledků, 
časových údajů (například detailně uvedeného dne a měsíce), personálního složení vlád, ústavního 
rozložení mocí. Tento popis zakotvení mocí je z větší části bez zdroje, u několika málo vět je zmíněn 
sekundární! zdroj, často je ovšem uveden i určitý ústavní článek, přitom daná ústava není uvedena 
v seznamu zdrojů a několikrát se vyskytl problém uvedení chybného článku ústavy, což by 
napovídalo, že autor s originálními texty ústav skutečně nepracoval.  Podrobně připomínky viz 
Obsahové připomínky a Tabulky. Tato zcela nedostatečná práce se zdroji je jedním z nejvážnějších 
problémů předkládané práce. 
 
2)  V textu je velmi často uveden určitý zdroj bez odkazu na přesnou stránku, kde se daná informace 
nachází, viz např.: 

str. 6: Tento předpoklad pak logicky vede k závěru, že …… získá každá jednotlivá zúčastněná 
strana (RIKER 1962). 

str. 8: Tento přístup výstižně charakterizuje názor DE SWAANA (1973), jenž dochází k závěru, že .. 

str. 8: Životaschopnost (viability) kabinetu totiž, jak ukázali BUDGE a LAVER (1992), není odvislá 
od ……….. 

str. 20: vydali kupříkladu LAVER a HUNT (1992). Z jejich analýzy 12 vybraných …… (navíc tato 
publikace není ani v Seznamu literatury)  

str. 51: Do této doby bylo možné charakterizovat Polskou republiku jako tzv. semi-prezidentský 
režimu (NOVÁK, BRUNCLÍK 2008). + navíc autorem kapitoly o Polsku je doc. Kubát, 
proto měl být citován on (tedy pokud on sám tvrdí, že šlo o „semi-prezidentský“ režim) 

str. 53, pozn. 108: V tom smyslu jak jej definuje GIOVANNI SARTORI (2005). 

 
3) V textu je uvedena řada zdrojů, které však nejsou následně uvedeny v seznamu literatury!!! (tedy 
v části „Použitá Literatura“), například viz: 

str. 3 + str. 22: HOLMES (1999: 16) 

str. 13: (BARON, FEREJOHN 1989) 

str. 13, pozn. pod čarou 13: DIERMEIER a MERLO (2001: 16) 

str. 20: LAVER a HUNT (1992)  (není v seznamu, ačkoli zde představena jejich údajná analýza 
včetně velmi detailních číselných údajů)  

str. 22: KITSCHELT a kol. 1999 

str. 23: GRZYMALA-BUSSE 2002 

str. 27, pozn. pod čarou 34: MARSHALL, Monty G.. Polity IV Project [online]…. 

str. 37: ROBERT ELGIE (1999) 
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4) Zdroj je uveden jinak v seznamu literatury a jinak v textu (navíc u většiny skutečně není jasné,  jde-
li o totožný zdroj či dva odlišné viz Druckman, Roberts), například viz: 

str. 3., 23 a 24  jako zdroj uveden DRUCKMAN, ROBERTS 2004, ale v seznamu literatury jen 
DRUCKMAN, J.; ROBERTS, A.; (2003) (ten je uveden např. na str. 11, 24 ) –  například 
na str. 23 v prvním odstavci (DRUCKMAN, ROBERTS 2004: 11), ve třetím  
DRUCKMAN a ROBERTS (2003: 18), dtto str. 25 

str. 14: v textu odkaz na ANSOLABEHERE a kol. (2003) a ANSOLABEHERE a kol. (2003: 4), 
ale v seznamu literatury pouze zdroj ANSOLABEHERE, S.; SNYDER J.; JAMES, M. … 
(2005): …..Jul2005, Vol. 49 Issue 3, p550-563. 

str. 13 a 14: v textu odkazy na WAWRICK, DRUCKMAN 2001:  , ale v seznamu literatury jen 
WAWRICK, P. V.; DRUCKMAN, J. N.; (2006) – na ten odkaz str. 15 dále, takže 
evidentně jde o jiný zdroj 

str. 17: CARROLL a COX (2007)  x v seznamu literatury  CAROLL, R.; COX, G. W.; (2007) 

 

str. 28: v textu (2. odstavec)  „Podle Blondela a Müller-Rommela (2007)“, přitom v seznamu jsou 
dva možné zdroje, a to: BLONDEL, J,; MÜLLER-ROMMEL, F.; (eds.) (2001) nebo  
BLONDEL, J,; MÜLLER-ROMMEL, F.; MALOVÁ, D.; (eds.) (2007).. 

 
5) Přestože jsou v textu zmiňovány podrobné články textu ústav jednotlivých zemí, v seznamu, resp. 
oddílu „Použitá literatura“ není uvedena jako zdroj žádná ústava či jiný legislativní předpis (vlastně 
ani žádný dokument jako takový). 

 

6) Autor opakovaně uvádí jako autora P.V. Wawricka, ale správné jméno je pouze a jedině Paul V. 
Warwick. Navíc na str. 64 je pak i další verze (DRUCKMAN, J. N.; WaAWRICK, ….). 

  

  

SEZNAM ZDROJŮ – RESP. „POUŽITÁ LITERATURA“: 

1) Není naprosto dodržená norma pro uvádění zdrojů, například chybí ISBN či ISSN, počet stran, 
často i místo vydání, viz např.  
BUDGE, I.; KEMAN, H.; (1990) či   LAVER, M.; SCHOFIELD, N. (1990) 
Navíc  není uplatněna alespoň nějaká základní společná úprava, podoba každého zdroje má jinou 
podobu. 
 
2) U periodik či paperů není uveden ročník či číslo, není sjednocená úprava, viz např. 
DRUCKMAN, J. N.;  WAWRICK, P. V.; (2005): The missing piece: Measuring portfolio salience in 
Western European parliamentary democracies. European Journal of Political Research 44: 17–42. 
nebo DRUCKMAN, J.; ROBERTS, A.; (2003): „Coalition Governance in Eastern Europe" Paper 
presented at the annual meeting of ….. 
 
3)  Nejsou rozlišeny periodické versus neperiodické zdroje (ať už v jakékoli podobě) 
 
4) Některé zdroje v seznamu nejsou seřazeny podle abecedy (např. viz Leška dříve než Laver) 
 
5) Na str. 65 je uveden zdroj „JEDNAKA, W.; (2004): Gabinety koalicyjne w III RP. Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wro- cławskiego. S. 90.“ Co znamená „S. 90“ – počet stran? Zvláštní, že 
na str. 54 odkaz na (JEDNAKA 2004: 183) 
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OBSAHOVÉ PŘIPOMÍNKY: 

str. 28, poznámka pod čarou č. 35: ??? 

str. 30-31: popisovat ústavní zakotvení vlády České republiky!!! (viz Vznik, složení a fungování 
kabinetu ) podle SEKUNDÁRNÍHO!!! a navíc anglického zdroje je zcela nedostatečné. 
Minimálním nárokem na magisterského absolventa by bylo vzít text Ústavy ČR a při definici 
rozdělení mocí, respektive zakotvení moci exekutivní vycházet přímo z legislativního textu!!!! 
(případně použít oficiální stránky české vlády) navíc – jelikož jde o vědecký text –uvádět i 
přesné citace včetně relevantního ústavního článku.                                                                 
Pokud by autor vycházel z textu ústavy, vyhnul by se nepřesnostem, jako například str. 30, 
pozn. 61: Pakliže ani ten neuspěje, přechází jmenovací pravomoc do rukou předsedy 
poslanecké sněmovny. Nepřechází, tato pravomoc zůstává stále v rukou prezidenta, jen podle 
čl. 68 ústavy „jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké 
sněmovny“   

             + Pravidelné zasedání kabinetu probíhá jedenkrát týdně – přesně probíhá ZPRAVIDLA nebo 
VĚTŠINOU, ne že striktně jedenkrát týdně!!! 

str. 31, 1. odstavec kapitoly Kabinety 1993 – 2009  je odkaz na tabulku č. 2, která má ukazovat 
přehled vlád České republiky. Jediná tabulka 2, která je na str. 72, je ovšem úplně na jiné téma 
– a to Tabulka 1: Slovinské vlády a vládní koalice 1993 – 2009. Jelikož i tabulka č. 1 je na jiné 
téma (viz str. 26) a žádná jiná s přehledem vlád ČR v textu není, chybí zcela zásadní část 
textu, který je pro analýzu primárně důležitý. Možná i z tohoto důvodu není v textu stránek 31 
až 36 uveden žádný zdroj, přestože jsou citovány velice detailní údaje – zejména přesná data 
jednotlivých událostí (ve dnech),  rozdělení křesel v parlamentu i ve vládě, jména a dosazení 
jednotlivých ministrů, aniž by byl uveden zdroj !!! Při vší úctě k autorovi je přitom velmi 
nepravděpodobné, že by znal tyto údaje zpaměti, to znamená, že užil zdroje/zdrojů, které však 
neuvedl!!! 

             Nelze vypisovat všechny údaje, v každém odstavci jsou takto podrobná data, na ukázku např. 
viz str. 32: Z 99 hlasů, jimiž tato středo-pravicová koalice disponovala, náleželo 68 ODS, 18 
KDU-ČSL a 13 ODA; pozn. 47 - Ministerstvo státní kontroly (bylo zrušeno k 30.6. 1993); str. 
33: ……..podala demisi k rukám prezidenta republiky k 30.11. 1997………. KDU-ČSL 
disponovala 23 poslanci, Ministerstvo obrany opět připadlo KDU-ČSL…; .str. 34: Na základě 
prohlášení dosavadní vládní koalice z 19.4. 2004, istr. 35: ODS s 81 křesly v legislativním 
sboru, KDU-ČSL s 13 mandáty ……… a Strana Zelených (SZ) disponovala 6 mandáty … 
KDU-ČSL obsadila 5 ministerských postů a .. SZ ..obsadila 4 ministerská křesla;.  str. 36: 
….čelila 5 pokusům o vyjádření nedůvěry atd. atd. atd. 

str. 31, pozn. pod čarou 42: Počítán je v tomto případě i Topolánkův první kabinet (04.09.2006 - 
09.01.2007), jenž ovšem nezískal důvěru poslanecké sněmovny a proto není a analýze zahrnut.  
Za prvé, první Topolánkova vláda bylačeskou vládou, ačkoli nezískala důvěru (podle ústavy 
se vláda nestává vládou až po získání důvěry - viz čl. 68 ústavy), od října 2006 do ledna 2007 
byla vládou v demisi (dle čl. 62 d) dočasně pověřená vykonáváním funkce do jmenování vlády 
nové), vydala své programové prohlášení a je uváděna jako vláda i na oficiálním serveru 
Vlády ČR (viz  http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-
cr/1993-2007-cr/default.htm   a   http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-1/prehled-ministru-24638/) . Za druhé, i 
kdyby autor prokázal tezi, že nešlo o vládu, musel by tuto skutečnost akceptovat při každém 
kroku, v každé analýze – ne jednou s tímto kabinetem počítat a podruhé ho nebrat v potaz. 

str. 31: …tak bylo 8 koaličních.1 a pouze 1 jednobarevný.   +  relevantní poznámka pod čarou zní: 
Pouze 1 z kabinetů byl jednobarevný. ???? 

str. 35, pozn. pod čarou 59: Vyslovení důvěry umožnili poslanci za ČSSD Miloš Melčák, Michal 
Pohanka (nepřítomní při hlasování)  a Petr Wolf (zdržel se hlasování). Při takto zásadních 
událostech je nutné být přesný: pokud pomineme spekulace o úmyslu či „náhodném omylu“, 

5 
 



poslanec Wolf se nezdržel, ale místo předepsané formule „proti návrhu“ řekl nesprávně „jsem 
proti  návrhu“, čímž bylo jeho hlasování předsedajícím následně vyhodnocené jako „zdržel 
se“.  

str. 38: jestliže autor uvádí lhůtu pro požádání o důvěru vládě a „velikost“ většiny nutné pro schválení 
vlády v ČR, měl by totéž uvést i u Slovinska. A dále, není správné tvrzení autora, že Pokud 
kandidát navržený prezidentem při hlasování ve Státním shromáždění nezíská potřebnou 
většinu, přechází dle článku 111 ústavy navrhovací právo na skupinu minimálně deseti 
poslanců. Podle čl. 111  v tomto případě prezident může obnovit konzultace a navrhnout sám 
nového kandidáta nebo navrhnout znovu stejného (!) kandidáta, kandidát může být taktéž 
navržen parlamentní skupinou či alespoň deseti poslanci. Je-li kandidátů více, hlasuje se 
jednotlivé o každém z nich, nejdříve o kandidátovi navrženém prezidentem….. (viz text 
slovinské ústavy na http://www.dz-rs.si/index.php?id=351&docid=25&showdoc=1). 

str. 38,  pozn. 67: autor tvrdí, že Výjimku představuje jen výjimečný stav, za kterého má prezident, na 
základě vládních návrhů, právo vydávat dekrety s účinností zákonů (čl. 107 ústavy). Tato 
pravomoc není uvedena v čl. 107, ale v čl. 108. Nevím, že čeho autor vycházel, protože OPĚT 
UVEDEN NENÍ UVEDEN ŽÁDNÝ ZDROJ !!!, každopádně tento údaj je chybný ( viz 
slovinská ústava na http://www.dz-rs.si/index.php?id=351&docid=25&showdoc=1) 

str. 39: : autor tvrdí, že  Kabinet se skládá z ministerského předsedy, jednotlivých ministrů a tajemníka 
vlády. Podle čl. ústavy se však kabinet skládá jen z předsedy a ministrů (kromě textu ústavy 
dále viz  http://www.vlada.si/en/about_the_government/glossary/).  

             + Velmi by mě taktéž zajímal zdroj poznámky pod čarou 72. 

str. 40: Křesťansko demokratická strana Slovinska , za prvé buď Křesťanskodemokratická nebo 
Křesťansko-demokratická, ale nelze takto, za druhé do češtiny název Slovenski krščanski 
demokrati správně přeložen jako Slovinští křesťanští demokraté  

str. 40: je uveden název  strany Združeno listo socialnih demokratov, správný název je ale správně 
Združena lista socialnih demokratov (viz ofic. stranky http://www.sd-
ptuj.si/index.php?Itemid=69&id=27&option=com_content&task=view; zkrácený správný 
název je i u zdroje, který uvádí níže i sám  autor, tj.  http://volitve.gov.si/dz1992/) 

str. 40:  u slovinských vlád autor odkazuje na tabulku č. 4 (viz tabulka 4). Tabulka č. 4 na str. 73 se 
ovšem opět vztahuje k jinému státu – viz Tabulka 2: Polské vlády a vládní koalice 1997 – 
2009. Tedy opět ten samý problém jako u ČR, není zde zdroj. Dále je záhadou, odkud autor 
čerpal podrobné info obecně o celém Slovinsku v textu od str. 39 do str. 42, například přesné 
personální složení vlád  či jiné velmi podrobné údaje typu (viz str. 41) „ Vládní koalici 
opustila k 29.3. 1994 SDSS“ nebo dále viz poznámky č. 75, 76, 80, 81, 84 

str. 41, pozn. č. 78:  je myšlen PAVEL Gantar, předpokládám? 

str. 45, pozn. 91: podle autora Poslanci národní rady je v případě jeho zájmu zasedat ve vládě 
pozastaven jeho poslanecký mandát a na jeho míst v legislativním sboru zasedne náhradník 
(čl. 72 ústavy). Čl. 72 ústavy (viz http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1013) ovšem 
stanoví, že  Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným 
orgánom Slovenskej republiky. Neslučitelnost funkcí poslaneckého mandátu viz čl. 77, 81 a 
109. 

(str. 45: technická připomínka k Vláda je odpovědná dolní komoře parlamentu – jelikož Slovensko má 
jednokomorový parlament, asi tu není namístě dělení na dolní a horní komoru?) 
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str. 46: jako zdroj o slovenských vládách odkaz na tabulku č. 6 (viz tabulka  6).  Ta se nachází na str. 
75, ale opět se vztahuje k jinému státu ( Tabulka 3: Distribuce jednotlivých kabinentích postů 
koaličím stranám v závislosti na jejich velikosti v prostředí Republiky Slovinsko v období 1993 
– 2009) 

             + opět jako zdroj uveden sekundární,cizojazyčný MÜLLER-ROMMEL 2001: 82-83 

+ zdroje i pro podrobné údaje str. 46- 50 (viz např. str. 47 V průběhu roku 1993 z vlády 
nejprve vystoupil ministr za SNS Ľudovít Černák…..; Koaliční smlouva byla 
podepsána 19.10. 1993…) 

v rámci všech volebních výsledků je uveden odkaz na webové stránky slovenského 
statistického úřadu <www.statistics.sk>, jde ovšem o holý odkaz na domovskou 
stránku, přitom jsou uváděny podrobné výsledky voleb, proto by bylo velmi záhodno 
uvést přesnou stránku, kde je relevantní počet uveden 

str. 51-53: detailní popis polského ústavního zakotvení výkonné moci, ovšem bez uvedení zdroje. U 
jedné věty je opět zmíněn sekundární (BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 59). Použitý 
zdroj není uveden ani u velmi podrobných informací typu   Ústava byla schválena 2.3.1997; 
… Sejm může na návrh alespoň 46 poslanců vyslovit vládě nedůvěru ; pravomoc vyslovit 
nedůvěru … alespoň 69 poslanců;   jsou pravidelně sestavovány 3 stálé komise: ekonomická, 
sociální a komise pro záležitosti obrany státu. Opět tedy nejsou uvedeny ani zdroje pro 
výsledky voleb, pouze jeden a s tím je další problém – viz str. 53, pozn. 109:  Pro přesné 
výsledky voleb viz <www.pkw.gov.pl>. Tyto oficiální stránky nemohly být zdrojem, protože 
(kromě toho, že není přesný odkaz na určitou stránku, ale pouze na home page) v archívu jsou 
až výsledky po roce 2001 výše a výsledky voleb do 2001 jsou dostupné pouze v tištěných 
publikacích v knihovnách (cituji „Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 1991 r., 1993 r. i 1997 r.  są 
zamieszczone w wydawnictwach książkowych Państwowej Komisji Wyborczej dostępnych w 
większości bibliotek uniwersyteckich, viz 
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22&layout=1 

 

 
TABULKY 

1) Panuje zásadní chaos – v textu je opakovaně odkazováno na nesprávné tabulky (např. v rámci 
kapitoly o České republice odkaz na tabulku, která se ve skutečnosti týká Slovinska) 

2) Chybí tabulka č. 1  

3) Zdroje u tabulek str. 72-77 - autor (na základě vlasních výpočtů): Při vší úctě pokládám je 
vyloučené, aby autor zpaměti znal všechny uváděné vlády včetně dnů ukončení a začátku 
každé z nich. Tím pádem musel k sestavení tabulky použít zdroj či zdroje, které neuvedl. 
Zvlášť když v tabulkách 10-13 má uvedeny jako zdroje parlamentní stránky daných zemí, 
tudíž je velmi pravděpodobné, že je využil i pro výše uvedené tabulky. 

3) Zdroje u tabulek str. 10-13:  jsou uvedeny pouze home page daných institucí, kde nejsou dané 
informace přímo dostupné, bylo by velmi záhodno dát přesný odkaz, odkud byly tyto 
informace získávány (zvlášť když existuje problém se zásadní absencí zdrojů v textu nebo 
uváděním nepřesných odkazů – viz výše) 

 
 
 
GRAMATIKA A PŘEKLEPY, NAMÁTKOU: 

str. 8:  Prosazovaní programu je bráno jednak 
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str. 9: ……obzvláště silný důvod proto, aby se především…….(místo „pro to, aby se…“) 

str. 13: která ovšem nemusí přijít a nebo která může mít stejnou podobu jako nabídka první. Naopak 
strana jež na první pokus o…. 

str. 13, pozn. pod čarou 13: Ke obdobnému závěru dochází i DIERMEIER a MERLO (2001: 16)…. 

str. 24: ….zisků v ranném období 

str. 25: …. z celkovém počtu 76 vlád 

str. 27: v rámci 23 koaličních vládách ve 4 zemích. 

str. 28: legislativní koalice, a nebo změnu na…… 

str. 34: ve kterém se ČSSD, KDU-ČSL A US-DEU 

str. 41: Demokratickou stranou důchodců Sovinska 

str. 44: Pokud na distribuci kabinetních postů pohlédneme kvalitativního hlediska 

str. 45, pozn. 91: Poslanci je… pozastaven poslanecký mandát a na jeho míst v legislativním sboru 
zasedne …  

str. 46: zasedal v tom  to prvním Mečiarově kabinetu …………. 

str. 47: „Rol´nícka strana Slovenska“ (místo   Roľnícka strana Slovenska) 

str. 49, pozn. č. 100: ……. se skupina sedmi poslanců SDKÚ rozhodla založil uvnitř strany…… 

str. 50: K kvantitativního hlediska je zřejmé 

str. 53: Pro toto období je byla typická 

str. 54: utvořením vlády byl pověřem 

str. 54: dosáhla UW výrazného úspěchu když si vyjednala 

str. 54: Roztžka uvnitř koalice.. 

str. 54: Z kvantitativího hlediska 

str. 55, pozn. 114: úspěch jeho brata Lecha 

str. 56: menších koaičních partnerů 

str. 58: jejich přímosu koalici 

str. 59: domimantní strany 

str. 60: při distribuci kabinentích křesel. Naopak ……. k podrobné analýze distribuce kabinentích 
křesel……… Nejdříve zmiňme kabinentí posty 

str. 61: kabinentí post resort financí… 

str. 61: aplikace tzv. expertní analýzi jednotlivých ……… 

str. 66: SARTORI, G.; (2005): Srany a stranické systémy.. 
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str. 74: Tabulka 4: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na ……….     

str. 74: ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

str. 75: Tabulka 5: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na ……….  

str. 75: ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

str. 76: Tabulka 7: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na ……….. 

str. 76: ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

str. 77: Tabulka 8: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na ……….. 

str. 77: ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 
 
 
 
FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

1) Nejsou číslovány kapitoly 
 
2) Opakovaně není odsazený první řádek nového odstavce, například viz: str. 3, 2. odstavec 
str. 11, 2. odstavec; str. 46, 1. odstavec (jen poloviční odsazení než ostatní) 
 
3) Poznámky pod čarou nejsou opakovaně zarovnány do bloku (viz např. str. 17 – první poznámka č. 
22 zarovnána do bloku, ihned po ní následující ne) 
 
4) Často se objevuje odlišná velikost písma, aniž by to mělo zjevný smysl (zvýraznění?), viz např. 

 str. 6, 1. odstavec:  tradičně rozlišuje mezi americkým (office-seeking) a evropským (policy-
seeking) přístupem (vel. 13,5 vs. 12). 

 str. 7, 2. odstavec: Dalším výrazným nedostatkem office-seeking přístupu je ….. dopadnou 
(LAVER, SCHOFIELD 1998: 38). Office-seeking přístup v neposlední řadě …….(vel. 13,5 
vs. 12). 

pozn. pod čarou č. 34, 52, 61, 79, 109 

str. 38, celá 1. věta 2. kapitoly 
str. 39, 1. odstavec 

 
5) Způsob psaní dat -  datum jednou psáno s mezerou, jednou bez mezer, jednou jen s jednou mezerou 

str. 4: …….V období 25.1.1993 – 1.12.2009; str. 8: 3.12.2004 
str. 7:  8.4. 2000;  7.6. 2000; str. 35:  4.9. 2006 
nebo dokonce 7.11 2008  (viz str. 8) 

 
6) Stejně nesjednocené je i psaní číselných údajů „od-do“  

někdy psáno s dlouhou pomlčkou a mezerou mezi pomlčkou a číslicemi (viz např. str. 28, 53, 71: 
1945 – 2002) 

někdy s dlouhou pomlčkou a bez mezery mezi pomlčkou a číslicemi (viz např. str. 24: 1989–2002) 
někdy s krátkou čárkou (viz např. str. 4: 1993-2009) 

 
7)  str. 55: 2. odstavec a str. 59, 3. odstavec: podivná nezarovnaná věta v hlavním textu 
+ str. 55: mezera v poznámkách pod čarou 
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