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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte!

AUTOR/KA PRÁCE:
Příjmení: Fusková

Jméno: Iva

NÁZEV PRÁCE: Role regionálních politických stran na španělské politické scéně v období
1993-2010
AUTOR/KA POSUDKU:
Příjmení: Šušlíková Jméno: Lada
Pracoviště: IPS FSV UK
TYP POSUDKU: Posudek vedoucího práce: x

Oponentský posudek:

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

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

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou
1
1
1
1
1
1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu
Zvládnutí terminologie oboru
Dodržení citační normy
Úroveň poznámkového aparátu
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována
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).
Předkládaná diplomová práce dosahuje velmi vysoké úrovně z hlediska obsahového i jazykově-formálního
zpracování. Velmi oceňuji hloubku i šíři provedeného rozboru, stejně jako široký soubor zdrojů, s nimiž
autorka pracovala. Například analýza stran, stranických a politických systémů byla provedena na základě
primárních zdrojů typu ústavy, textů volebních zákonů atd., v práci byly hojně využívány i volební programy
stran, velmi kvalitní je i soubor využité sekundární literatury.
Práce podle mého názoru zcela naplňuje požadovaný standart diplomové práce, ba ho v řadě bodů přesahuje,
autorka provedl vlastní hlubokou analýzu problému a přináší nové, v českém prostředí neznámé informace.
K textu nemám žádné připomínky, jednoznačně ji doporučuji obhajobě, navrhuji hodnocení výborně a
případnou pochvalu děkana za vynikající práci.

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: 27. května 2011

Podpis: ………………………………..

