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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 
 
AUTOR/KA PRÁCE:  Chaloupka  Zdeněk  
 
NÁZEV PRÁCE:  Squating jako politický problém 
 
AUTOR/KA POSUDKU:   Kotábová Věra                                             Pracoviště: IPS FSV UK 
 
TYP POSUDKU:        Oponentský posudek: 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 

 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
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 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1  
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1  
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2  
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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 Vnitřní provázanost výkladu 1  
3.3 Ucelenost výkladu  1  
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3  



3.5 Dodržení citační normy 3  
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 1  
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba 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). 
 

Výtky pro položku 3.4 se týká celé práce,  pro položku 3.5 zejména kapitoly 3 a příloh. Je problematické 
čerpat v práci akademického charakteru ze zdrojů, které nejsou nijak autorsky ošetřeny, jakkoli  recenzentka 
nepochybuje o jejich autenticitě. I v případě, že respondenti odmítli uvést svoji občanskou  identifikaci  a 
rozhovor autorizovat (což zjevně nebyl případ úplně všech), chybí přinejmenším datace pořízení rozhovoru. 
V práci doporučuji  minimalizovat ty poznámky pod čarou, které slouží pouze k uvedení zejména 
opakovaného bibliografického údaje (tyto doporučuji nahradit zkrácenou citací v textu viz např. str. 45, 
odkazy 153-156 aj.). 

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

Zdeněk Chaloupka si vybral zajímavé a v politologii neotřelé téma. Stanovil si i ambiciózní cíle.  
Proklamované cíle práce se mu podařilo z větší části splnit, třebaže recenzentka se s některými autorovými 
závěry neztotožňuje.  Nepochybně přispěl ke komplexnějšímu a přesnějšímu vhledu do problematiky. Práce 
však místy trpí formulačními a logickými nedostatky (např. věta na str. 4 „Přestože anarchismus odmítá 
donucovací autority, není pravděpodobné, že by squating byl přímým ohrožením demokracie“  je obtížně 
pochopitelná, neboť obsahuje dva předpoklady, které musí čtenář přijmout).  Rovněž závěr práce vlastně 
popírá jednu z definic, kterou autor vypracoval  (uvádí, že squating je forma protestu, a liší se od 
bezdomovectví tím, že squateři mají možnost volby jiného obydlí. V samotném závěru však vyvozuje, že 
„Vzhledem k pokračujícím trendům v oblasti deregulace nájemného, rostoucím nákladům na bydlení, 
pokračující ekonomické krizi i neustálé potřeby (správně potřebě- pozn. recenzentky)  alternativních 
kulturních center nicméně nelze návrat squatingu zcela vyloučit“, což podle mého soudu naznačuje, že 
přiznává squattingu nejen protestní, nýbrž i ekonomické motivy. Autor však odvedl značný kus práce na poli 
heuristiky (ač ji nedostatečně ošetřil), prokázal schopnost kritického myšlení a znalost metod politologické 
práce, proto jeho studii doporučuji k obhajobě.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Jakou roli hraje ve squattingu věk? 
5.2 Hodnotil byste jako „obohacení demokracie“ nájemníka,  který z různých důvodů neplatí majiteli domu 

činži (tj. záviselo by to na klasifikaci  příslušného důvodu?)? 
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: 8.6.2011                                               Podpis: 
……………………………….. 
 


