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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se zabývá britskou Stranou zelených (Green Party of England and Wales) v komplexnosti jejího vývoje 

v období, kdy se stala stranou parlamentní v Evropském parlamentu, aby dosáhla dalších úspěchů na britské 

politické scéně. 

Autor si klade za cíl objasnit cíle strany, její vnitřní strukturu i ambice. Inspirativní pro něj byl hlavně ideový 

základ strany, který se odvíjí od post-materiálních hnutí let šedesátých.   

Autor provedl rozbor pramenů a literatury. Citované práce by jistě zasloužily být uvedeny již v této části práce, 

především ty základní.   

Teoreticky se autor opírá o teorii opozice Roberta Dahla. Zaměřil se však i na jiné koncepty, například MLG. 

Není zde jasné, zda tabulka na straně 21 je autorova. 

Metodologicky autor využívá jednopřípadovou disciplinární interpretativní studii. 

Autor provedl zdařile srovnání různých teoretických východisek. 

V další části práce se autor zabýval vývojem strany zelených v různých etapách jejího vývoje spojených 

především s volebními obdobími. 

Práce se dále zabývá sociálními a ekonomickými aspekty programu strany. Autor objasňuje dále její fungování 

na britské politické scéně a její volební výsledky. 

Autor rovněž zdařile rozebral cíle strany i její fungování na všech třech úrovních vládnutí. 

V závěru autor aplikoval své teoretické předpoklady ke zkoumání práce. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je velmi povedenou politologickou sondou do vnější i vnitřní dynamiky rozvoje „malé“ politické strany 

v britském politickém systému. 

Práce je jasně vyargumentovaná, teoreticky i metodologicky je jasně uchopena. Teorie i metodologie jsou 

přesvědčivě aplikovány. 

Seznam pramenů i literatury je reprezentativní. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je prána čtivě, po formální stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce považuji za velice zdařilou. Cenné je organické propojení teoretické a aplikované části práce i vhodná 

operacionalizace teoretických východisek. 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

Autor navštěvoval diplomové semináře a prezentoval výsledky své práce. 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Může autor provést krátkou komparaci mezi britskou stranou zelených a německými Die Gruenen? 

V čem vidí základní rozdíly a podobnosti? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  



Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnocení výborně. 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


