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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). 
 

Práce plně odpovídá původnímu zadání co se struktury a cíle analýzy týká. Autor musel omezit 
předpokládaný rozsah vstupních dat s ohledem na problémy, které se při sběru těchto dat v některých 
původně do souboru zařazených zemí, objevily (nemožnost data o skladbě ministerských postů ve zvoleném 
časovém úseku získat). Tento posun směrem ke zúžení datové základny však neměl žádný negativní dopad 
na analýzu a závěry a nedošlo ani k posunu tématu.  

 
 
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 1 



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

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
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. 1000 znaků). 
 
 

Předložená práce je tematicky inovativní, neboť se zaměřuje na problematiku analýzy obsazování 
ministerských postů v zemích střední, resp. východní Evropy. Z metodologického hlediska autor využívá 
odpovídající metody, jejichž aplikaci velmi dobře porozuměl a dokázal je relevantním způsobem začlenit do 
své analýzy. Práce je dle mého přesvědčení tematicky i metodologicky jednou z výrazně kvalitních studií, 
které byly předloženy k obhajobě.    

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  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!) 
2 

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

2 

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). 
 

Předložený text neobsahuje žádné problematické pasáže či nedostatky. Autor postupuje ve své analýze 
logicky, předkládá podložené argumenty a vyvozuje závěry, s jejich formulacemi lze souhlasit. Text je 
pečlivě zpracován a jediným slabším místem je včlenění převzatých grafů. Zde by možná bylo vhodné obsah 
grafů přizpůsobit vlastnímu textu, případně na bází těchto „převzatých“ grafů vypracovat grafickou podobu 
vlastní výsledné analýzy. Grafy a tabulky, které se vztahují k vlastní autorově práci, jsou zcela relevantní. 
Tato poznámka není výtkou, pouhým upozorněním.   

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 

Přeložená diplomová práce je tematicky i co se zpracování týká výrazně kvalitní. Zaměřuje se na 
problematiku, která patří v současnosti k preferovaným tématům v rámci zájmu o koaliční vládní modely. 
V tomto ohledu by si práce zasloužila úpravu do podoby publikovatelného textu. Doporučuji práci hodnotit 
jako výbornou s případným návrhem na pochvalu děkana.  

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



 
5.1 Metodologické aspekty analýzy ministerských postů ve středoevropském prostoru – nedostatky a 

přínosy.  
5.2 Má autor nějaké podněty k analýze vládních modelů v současných demokraciích?  
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: 10. 6. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


