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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 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1-2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
1 



2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 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) 
 
 
 
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  

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 
Když si Jana Fröhlichová vybírala téma své diplomové práce, jistě netušila, jak jí její 
badatelské plány zkomplikují výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 
Předcházející volby konané o čtyři roky dříve vedly mnohé k legitimním úvahám o stále se 
prohlubující bipolarizaci, či dokonce o stále větším vlivu pouze dvou nejsilnějších stran ODS 
a ČSSD. Když se tímto problémem diplomantka začala zabývat, přišly poslední volby a vše 
bylo jinak. Přesto se s tím dokázala vypořádat a myslím, že určitě ne špatně. 
   Jana Fröhlichová si vytyčila nelehký úkol. Chtěla zkoumat komplexně celou škálu faktorů, 
které napomáhají bipolarizaci české stranické soutěže a mají dopad na posilování dvou 
velkých a naopak na oslabování malých politických stran. Musím přiznat, že jsem z počátku 
měl z tohoto velmi široce koncipovaného přístupu obavu. Nakonec ale musím říci, že jsem 
byl výsledkem poměrně příjemně překvapen.  
   Autorce se podařilo konzistentně syntetizovat prakticky téměř všechny zásadní faktory. 
Řada tezí, formulovaných v práci pochopitelně nepředstavuje nová zjištění, avšak 
komplexnost přístupu a svým způsobem i osobitý pohled na věc činí práci originální. Navíc 
musím potrhnout, že je z práce patrná její promyšlenost. Autorka nepsala práci ve spěchu, 
svůj text promýšlela a jak mohu soudit často postupně upravovala i měnila. Vznikla tak práce, 
jejíž přečtení určitě není ztrátou času, ale může být v určitých ohledech dosti inspirativní. 
   Jazyk práce místy trpí drobnými nedostatky, někdy se čtenář setkává s poměrně 
krkolomnými souvětími, ale nejde o výhradu zásadní. Na práci oceňuji její promyšlenou 
strukturu, výstavbu autorčiny argumentace a její vyvážený komplexní pohled na 
problematiku. 
   Celkově práci považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji stupněm jedna 
mínus (1-). 
 



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Jaké faktory by v budoucnu mohly podle autorky navrátit trend k prohlubování bipolarizace českého 

stranického systému? A jaké faktory by naopak podle autorky mohly vést k opaku? 
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: 16. 6. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


