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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
Typ diplomové práce („bakalářská“ nebo „magisterská“): bakalářská  
 
Typ posudku („posudek vedoucího práce“, nebo „posudek oponenta“): posudek vedoucího práce  
 
Autor/ka práce : Lenka Vašíčková  
 
Název práce: Postavení premiéra ve Velké Británii, Německu a České republice. 
 
Autor/ka posudku : Tomáš Lebeda                                                                      Pracoviště: IPS FSV UK 
 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury 2 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  3 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) 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) 
 

Literatura, kterou autorka používala, je převážně českojazyčná. Absence většího počtu prací týkajících se 
zejména německé a britské exekutivy je nedostatkem, který má mimo jiné za následek nepřesnosti a 
povrchnosti v autorčině výkladu. 
Autorka se snažila aplikovat vybrané teorie a s jejich pomocí zhodnotit postavení premiérů ve třech zemích. 
Faktem však je, že její analýza dochází k poměrně banálním a povětšinou známým závěrům. U bakalářské 
práce je to ale ještě akceptovatelné.  



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy 2 
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 

3.5 Grafická úprava  2 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) 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) 
 

Autorka by mohla důsledněji citovat zdroje. Faktem je, že oproti původním verzím se její práce v tomto 
ohledu vylepšila, stále zde však nacházím deficity. 
Autorka po celou dobu konzultací bojovala se stylem jazyka, který byl poměrně neobratný. Často 
nedokázala jednoznačně vysvětlit podstatu problému. Přestože se její styl během psaní práce zlepšil, stále jej 
ale hodnotím pouze jako dobrý, jelikož nedostatky jsou poměrně zřetelné. Bohužel, v práci se vyskytuje 
poměrně mnoho překlepů a gramatických chyb.      

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Bakalářská práce Lenky Vašíčkové je textem, který je přes své různé nedostatky jako bakalářská práce 
akceptovatelný. Svou originalitou ani obsahem sice neohromí, ale snaží se dané téma uceleně postihnout. Za 
pozitivní musím označit autorčinu snahu, kterou během psaní projevovala. Na druhé straně se přes zájem a 
nasazení autorce nepodařilo proniknout příliš do hloubky problému. V práci se bohužel vyskytují i určité 
obsahové nepřesnosti a nesrovnalosti, které jsou často důsledkem čerpání informací ze sekundárních 
českojazyčných zdrojů, případně jejich nevhodným zjednodušením při jejich interpretaci. Text jde často 
pouze po povrchu a argumentace ve většině případů příliš nepřesahuje úroveň standardních znalostí, které by 
měl běžný absolvent politologie o dané problematice mít. Práci proto navrhuji hodnotit stupněm dobře.   
   

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Jaký vliv může mít výrazná a silná osobnost na charakter a způsob výkonu úřadu premiéra ve všech třech 

zkoumaných zemích? 
5.2 Jak se do síly premiéra promítá jeho postavení ve vlastní politické straně? 
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. 500 znaků) 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


