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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 2-3

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

2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 2

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle 

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)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:            

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1-2

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2-3

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2

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!)

2

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:     

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

Shrnující komentář:     František Krupka se ve své diplomové práci zaměřil na stranické 
systémy zemí Visegrádské čtyřky a položil si výzkumnou otázku, zda se nacházejí v krizi a 
pokud ano, co je její příčinou. Po teoretickém úvodu následují čtyři případové studie a 
závěr. Autor si zvláště všímá nových politických stran, Věcí veřejných v ČR, strany Svoboda 
a solidarita na Slovensku a Palikotova hnutí v Polsku. Snaží se pro ně nalézt jednotný 
výkladový či teoretický rámec, avšak zjišťuje, že něco takového asi není možné. A i všechny 
čtyři zkoumané země mají svá specifika, čili se pro výklad vývoje jejich stranických systémů 
obtížně hledá nějaký jednotný rámec, jedna „teorie“. Což není chyba autora práce, ale rys 
skutečnosti – možná patrně největší přínos diplomové práce F. Krupky spočívá v odhalení 
síly specifik každé ze zkoumaných zemí coby faktoru utvářejícího jejich stranické systémy.
Práce se opírá o relevantní literaturu i zdroje, avšak zkoumané fenomény by si nepochybně
zasloužily detailnější analýzu. Práce F. Krupky je spíše popisná než analytická. Na druhou 
stranu, zpracování a komparace čtyř zemí představuje jistě velkou zátěž, která se projevila 
právě i tím, že některé závěry nejsou dostatečně podložené a vyargumentované. 
Práci F. Krupky proto rozhodně doporučuji k přijetí, ale vzhledem k výše uvedenému bych ji 
hodnotil stupněm velmi dobře.     

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

5.1

5.2

5.3



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

velmi dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:         

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum: 13. 6. 2013                                                      Podpis:


