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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

1.2. Metoda práce

1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Komentář ke schváleným tezím:             

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3-4

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 
pro analýzu zvoleného tématu

3-4

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3-4

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 3

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 3-4



sledované cíle 
*) 

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)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:         Viz shrnující komentář.   

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 3

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3-4

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 3

3.4 Dodržení citační normy 2

3.5 Úroveň poznámkového aparátu 2

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci 

x

3.8 Grafická úprava textu 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. 2000 znaků)

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:   Viz shrnující komentář  

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

Shrnující komentář: Viz níže, komentář je delší než 1500 znaků a sem se nevejde.          

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

5.1 Neznamená převážení terciálního sektoru v ekonomikách vyspělých zemí a s tím 
související mizení dělnické třídy de facto konec socioekonomické konfliktní linie?

5.2

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

dobře

Helena Štěpánková si za téma své diplomové práce zvolila vývoj socioekonomické konfliktní 
linie ve stranických systémech ČR, Polska a Slovenska v letech 2006–2012. Práce začíná 
teoretickým úvodem, kde se autorka zabývá nejen původní teorií v podání Lipseta a Rokkana, 
ale i pozdějšími pokusy o její modifikaci, zejména pak rozpracováním teorie v podání Klause 
von Beymeho. Beymeho příspěvek z devadesátých let je však dle mého názoru příliš zatížen 
dobou svého vzniku, je patrné, že ve zkoušce času příliš neobstál. Autorka sice s von Beymeho 



konceptem nadále v podstatě nepracuje, což je vlastně plus, ale, na druhou stranu, jako 
mínus je pak nutno posuzovat to, že se v teoretické části právě von Beymemu tolik věnuje.
Práce dále pokračuje případovými studiemi jednotlivých zemí, které jsou rozděleny na časové 
etapy. Při četbě těchto kapitol jsem si však musel klást otázku, zda autorka předkládané 
diplomové práce koncepci konfliktních linií plně porozuměla – někdy sklouzává k interpretaci, 
jako kdyby ona konfliktní linie nějak existovala coby „platónská idea“ a záleželo jen na 
politických stranách, zda se k ní svým programem přihlásí, nebo ne. Kauzalita je však v tomto 
případě obrácená: konfliktní linie vyjadřuje jakýsi hluboký a dlouhodobý konflikt ve 
společnosti a politické strany jsou pak, dle této teorie, jakousi jeho „nadstavbou“.
Pro identifikaci socioekonomické konfliktní linie jako hlavní „dělící čáry“ stranického systému 
pak nestačí uvést pár základních ekonomických údajů a nalézt v programech politických stran
ekonomická témata. Proto též autorka diplomové práce není schopna přesně rozlišit ani 
křížení, ani vzájemné posilování několika konfliktních linií. 
Asi nejvíce se výše uvedené nedostatky projevují v pasážích věnovaných Polsku. Autorka sice 
konstatuje, že situace v Polsku je dosti odlišná od situace v ČR a na Slovensku, její shrnující 
věta, že v polském případě „můžeme o převážení socioekonomické linie mluvit pouze v 
případě PO, PSL a částečně u SLD a PiS“ je však velmi problematická. Jak v případě PSL, která 
se prezentuje jako strana venkova (a zrodila se tedy na linii město – venkov jako strana 
agrární, byť se snaží o jistý přesah), tak formulací „částečně u SLD a PiS“. Co je to „částečné 
převážení“? Detailnější analýzy se však v práci nedočkáme. Autorka v polském případě taktéž 
vůbec nezohledňuje dělení na tzv. Polsko A a Polsko B, které se velmi často objevuje v 
literatuře, ani havárii u Smolenska, která polskou společnost rozděluje jistě daleko více, než 
vztah ke státním zásahům do ekonomiky. Není taktéž schopna analyzovat příčiny velmi 
ostrého a velmi polarizovaného vztahu mezi PO a PiS, přičemž v době svého vzniku, v roce 
2001, se ekonomické programy obou stran daly jen velmi obtížně rozlišit.
„V Polsku je pak u SLD stejný problém jako u nás s KSČM,“ soudí autorka na s. 96. To se ale 
mýlí, poněvadž, jak ostatně sama ve své práci uvádí, SLD se transformovala ve stranu 
sociálnědemokratického typu a již dvakrát na základě vítězství ve volbách zformovala v 
Polsku vládu, což o KSČM říci rozhodně nelze. 
Výše uvedené nedostatky (a v jejich výčtu bych mohl ještě poměrně dlouho pokračovat) jsou 
mimo jiné důsledkem nízkého počtu prostudované odborné literatury. Pokud autorka cituje v 
polském případě odborné práce, tak spíše ty, které pokrývají období do roku 2005, poslední 
dvoje volby zpracovává jen na základě stranických programů, pár odkazů z médií a několika 
bakalářských či diplomových prací, zpravidla pocházejících z Masarykovy univerzity v Brně. 
Nic proti této univerzitě, avšak diplomová práce by se měla převážně opírat o odborné studie, 
zvláště když k dané problematice existují a jsou dostupné.
Závěrečná analýza je pak dosti chabá. Autorka sice v práci prezentuje jisté osy, na nichž 
umisťuje jednotlivé strany, nicméně pro ilustraci uvádím její formulaci ze s. 95: „pak by 
orientační umístění na ose vypadalo asi takto:“. Určení „asi takto“ coby shrnující výsledek 
předchozích několika desítek stran mi přijde přece jen poněkud málo.
Předloženou diplomovou práci proto musím hodnotit jako přinejlepším pouze deskriptivní, a i 
onen popis se nevyvaroval řady chyb a nedostatků. Přesto bych práci doporučil k přijetí, ale 
navrhoval bych ji hodnotit stupněm dobře.     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
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