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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím
1.1.
Cíl práce
X
1.2.
Metoda práce
X
1.3.
Struktura práce
X
*)
Označte „X“ vybrané hodnocení.

Odchyluje se od tezí, Odchyluje se od tezí a
odchýlení je ale
odchýlení není vhodné a
vhodné a zdůvodněné v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

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
Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu
1
Původnost práce a přínos oboru
1
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných
1
pro analýzu zvoleného tématu
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
1
sledované cíle
*)
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)
2.1
2.2
2.3

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků).

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
3.1
3.2
3.3

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu
Zvládnutí terminologie oboru

Hodnocení známkou
1
1
1

3.4
3.5
3.6

Dodržení citační normy
1
Úroveň poznámkového aparátu
1
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována
1
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou
1
argumentaci
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).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max.
1500 znaků).
K vlastnímu obsahu práce ani formě zpracování nemám vážné připomínky. Na tomto místě bych
naopak rád vyzdvihl mimo jiné metodologickou stránku práce. Autorka prokázala jak orientaci
v tématu a tak schopnost zpracovat téma na úrovni, které podle mého názoru převyšuje standardy
kladené na diplomové práce. I z tohoto důvodu dávám komisi ke zvážení, zda by si práce v případě
úspěšné obhajoby nezasloužila návrh na udělení pochvaly děkana. Práce má potenciál pro další
využití, ať již akademické jakožto rigorózní práce (nebo základ pro rigorózní práci) či publikační.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1

Do stranického systému ČR se po letošních sněmovních volbách dostaly nové subjekty –
TOP09 a Věci veřejné. Pokuste se aplikovat některé výzkumné otázky stanovené v této práci na
oba nové subjekty (ty otázky, které jsou aplikovatelné a relevantní pro strany jako jednotlivé
aktéry). Lze u těchto subjektů již nyní mluvit o vlivu EU či evropeizaci? Jak se tyto nové
subjekty vyrovnávají s evropskými tématy ve své programatice?

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: 13. června 2010
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