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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

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

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

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

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor měl již při odevzdávání tezí poměrně přesnou představu o budoucím postupu. Snad jen ony rozhovory 
s představiteli politických stran nakonec ve výsledném textu nemají tu "zásadní roli".  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V seznamu literatury není pod položkou Odborné publikace příliš položek, což snad lze zčásti vysvětlit 
aktuálností/novostí tématu, o trochu více zarazí obdobně nízký počet titulů v seznamu odborných článků, zvlášť 
když autor uvádí, že prohledával hned tři databáze. 
První ze dvou stěžějních užitých technik empirické čísti je deskripce, což ale zde nepůsobí tak dehonestačně 
jako v případě jiných prací. Autor zde prohledává jednotlivé soc. sítě a vyčísluje a popisuje aktivity jednotlivých 
stran a dalších sdružení/kampaní. Za drobný analytický krok dále už by se dala počítat tematická kategorizace 
sledovaných jednotek a hlavně pak kap. 4 (v názvu dokonce Analýza²) - autor interpretuje výsledky vlastního 
dotazníkového šetření uměřeně a výstupní data jsou někdy zajímavá, problém je ale v absenci metodologického 
úvodu (a nedozvíme se ani, jak autor svůj vzorek seskládal). 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jen ojedinělé překlepy či chyby (jejími spolutvůrci na str.11, sami/y a Poslanecké sněmovny na str. 12, větší 
rolu na str. 18, pomohlo Obamovy na str. 22, strany neoslovili na str. 79), jinak bez výhrad. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes všechny zmíněné výtky (hl. málo literatury a metodologie) lze na práci ocenit řadu parametrů - od 
pečlivosti při zpracování a poutavý výklad až po konkrétní a cenné výsledky - ty by za rok dva bylo velmi 
obtížné získat, takže práce v knihovně a repozitáři bude ještě zrát. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Zamyslíme se ještě jednou nad tím příkladem s Havlem na str. 63, ano? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


