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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).

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
1

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2



2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle 
1-2

*) 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).

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2
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 

1

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).

Jana Fröhlichová ve své práci analyzuje bipolární tendence stranického systému České republiky ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR v období let 2002-2010. Cílem práce bylo, jak sama uvádí, „analyzovat 
multifaktoriální charakter vlivu moderní volební soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých 
stran v podmínkách stupňující se bipolarizace“.
To se jí bezesporu podařilo. Její práce totiž přináší pečlivou analýzu řady faktorů, které mají na volební 
výsledek zásadní vliv: volebního systému, volební kampaně, průzkumů veřejného mínění a zveřejňování jejich 
výsledků, nástupu volebního marketinku, proměn struktur české společnosti a podobně. Práce se opírá o vhodný 
teoretický aparát, obsáhlou literaturu a adekvátní zdroje, jimiž jsou, kromě samotných volebních výsledků, 
hlavně výsledky sociologických šetření. Potud nemám s předloženou diplomovou prací problém a považuji ji za 
cenný a zejména pro mnohé pozorovatele a komentátory českého politického dění potenciálně přínosný přehled 
řady zásadních (a často opomíjených) faktorů ovlivňujících politické soupeření v České republice. 
Mé kritické poznámky se týkají spíše celkového rámce analýzy, který mi někdy přijde příliš „svazující“ či mírně 
deformující. Ony „podmínky stupňující se bipolarizace“ jsou výchozím předpokladem, který se má zároveň 
dokázat, či vyvrátit. Analýza je prováděna kontinuálně, „stopováním“ vybraných faktorů a tendencí od roku 
2002 do roku 2010. Nicméně volby 2010 lze též interpretovat jako zlom, jako vyjádření vážné nespokojenosti 
voličů se stávající politickou elitou, což se projevilo nejen využitím preferenčních hlasů, ale i hlasováním pro 
Věci veřejné, které se proti stávající elitě ostře (marketinkově) vymezily. V tomto smyslu lze na VV nahlížet i 
jako na stranu „antisystémovou“, která ve volebním klání 2010 dokonce hrála více či viditelněji antisystémovou 
roli než komunisté. Zařazovat VV na pravolevou (socioekonomickou) osu pak nemá valný význam. Čili, 



shrnuto, problém spočívá v tom, zda je úhel pohledu „stupňující se/klesající bipolarizace“ zrovna tím 
nejvhodnějším analytickým rámcem. U analýzy některých skutečností jsem měl pocit, že by bylo možná lepší 
toto schéma opustit a použít spíše nějaké jiné. Tento problém však zčásti způsobilo i to, že projekt práce vznikal 
v roce 2009, a jeho logiku tedy notně ovlivnila zejména zkušenost s volbami 2006.
Další poznámka se týká KDU-ČSL. Její „ústup ze slávy“ myslím těsně souvisí s procesem sekularizace, 
respektive i s tím, že pro mladší generace křesťanů je tato strana zastaralá, zkostnatělá, nevolitelná. 
S nejostřejší kritikou KDU-ČSL jsem se ostatně setkal na křesťanských webech, kam přispívají spíše lidé mladí 
a/nebo vzdělaní, ale zároveň lidé, kteří by patrně neakceptovali prvoplánový marketink ve stylu VV či nějakého 
„maskota“ v čele strany. Čili srovnání s VV, že VV měly viditelného lídra a dobrý marketink, zatímco KDU-
ČSL dobrého lídra neměla a s marketinkem si nikdy moc neporozuměla, se mi nezdá být dostatečným 
vysvětlením příčin propadu KDU-ČSL pod pětiprocentní laťku. 
Nicméně, shrnu-li, tyto kritické poznámky mne nevedou k tomu, abych snižoval hodnocení předložené 
diplomové práce. Kritizované skutečnosti mají i tu vlastnost, že mne vyprovokovaly k přemýšlení o některých 
parametrech české politické scény, což se mi u diplomových prací nestává zrovna často. Čili je vlastně svým 
způsobem vnímám i jako plus celé práce. Tu rozhodně doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně.

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

5.1
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. 2011                                                      Podpis: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.




