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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Ad i: 
Zajímavé a substantivně významné téma, přiměřený a originální přístup. 
Ad ii: 
Z mého pohledu v pořádku, přesvědčivě zdůvodněno. 
Ad iii: 
Zejména v první části textu se mohl autor opírat o větší množství existujících prací – 
fakticky vychází z několika málo zdrojů, přičemž relevantních zdrojů existuje výrazně více 
(viz např. přílišná práce s jedním textem - Houtven 2002, což je navíc vnitřní materiál 
samotného IMF, ne odborný recenzovaný text). 
Ad iv: 
Struktura je logická a přiměřená. U textu rozsahu diplomové práce by rozhodně pomohlo, 
kdyby autor explicitněji čtenáře vedl textem, tj. vysvětloval, jak na sebe části navazují, co 
vyplývá z pojednaných skutečností pro další probíraná témata, apod. Zatímco u prvních 
kapitol je i jejich vnitřní struktura v pořádku, s postupujícím textem jsou kapitoly čím dál 
více „nahozené“ a nedopracované, tj. návaznost textu se vytrácí. V kapitole 9 už i nadpisy 
podkapitol neodpovídají (tj. v kapitole 9 podnadpis 10.4). 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 



včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Celkově je text na úrovni odbornosti analýzy víceméně v pořádku. Jedná se o hodně 
empiricky zaměřenou práci a autor ukazuje, že se v problematice empiricky orientuje.  
Na druhou stranu, pokud se jedná o práci o takových tématech jako je moc a odpovědnost 
(accountability), očekával bych nějaké detailnější pojednání (vymezení) těchto pojmů – 
jednak z pohledu autora, jednak z pohledu existující literatury (i literatury představující 
alternativu vůči autorovu pohledu). 
Vysoce oceňuji snahu autora aplikovat v analýze indexy moci – tento přístup je pro dané 
téma určitě vhodný, a zároveň je třeba říct, že zvládnutí dané metody není v ČR úplně 
běžné. Za to si jednoznačně autor zaslouží pochvalu.  Mohl by ale více rozebrat konkrétní 
způsob výpočtu indexu – odkaz na software Leecha sám o sobě nestačí, a stejně tak asi 
nestačí u diplomové práce jeden hodně jednoduchý ilustrativní příklad. 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Seznam referencí je neúplný (autor např. mnohokrát cituje Houtvena 2002, v referencích 
není). Seznam referencí není abecedně seřazen. Jedná se sice „jen“ o formální aspekty 
práce, ale toto je podle mě základ – pár hodin práce navíc by výrazně zvedlo kvalitu 
výsledného produktu. (viz níže) 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Se začátkem práce jsem si poznamenal, že stylistická úroveň textu (v AJ) je dobrá, text je 
obecně nejen gramaticky v pořádku, ale i stylisticky poměrně na úrovni. Je vidět autorova 
schopnost psát čtivý text. Kvalita psaní ovšem s postupem práce dramaticky upadá. V 
textu jsou velice časté překlepy a opomenutí slov, někdy se kusy textu opakují (str. 57-58).  
Věty jako „In the Figure 4: Comparison of relative changes in the distribution of share of 
votes between 2010 and 2013 and log of share of votes in 2010, I plotted the shares of 
votes as well as relative change in share of votes in 2010 and 2013.“ do textu rozhodně 
nepatří.  
Kromě úvodu a závěru je text nebetyčně odbytý. Zhruba od 7. kapitoly se text místy stává 
stěží čitelným. Zejména pokud autor představuje hned několik různých statistických 
analýz, musí být jejich výsledky schopen komunikovat – interpretace v 7. kapitole se 
pohybují na hraně srozumitelnosti, místy za hranou, ačkoliv se zjevně nejedná věcně o 
nijak složitou problematiku. Nesrozumitelnost textu je dána s prominutím mizerným 
psaním, nikoliv podstatou popsaného problému. 
S postupujícím časem narůstá frustrace autora posudku z textu – všiml si autor před 
odevzdáním, že má v textu prázdné strany (69) a softwarem generovaná upozornění na 
chybějící odkazy? 
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 
 

V pořádku (akorát nerozumím, proč je v textu projekt vložen jen jako nekvalitní scan a ne 
jako text). 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 



Nemám zásadní připomínky/otázky. Po věcné stránce je text poměrně v pořádku a líbí se 
mi. Problém skutečně vidím ve formě a prezentaci zvoleného postupu a jeho výsledků. 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP, doporučuji k obhajobě. Hodnocení: váhám 
mezi 1, 2 a 3. Z hlediska volby tématu, užité metody a zajímavosti výsledků bych byl 
ochoten se přiklonit k něčemu mezi 1 a 2. Z hlediska formy textu bych dal stěží 3. Číst 
takovou práci je skutečně frustrující zážitek, protože je zjevné, že autor zajímavě pojednává 
podstatné téma a dochází k relevantním výsledkům. Ale ve chvíli, kdy se text stává kvůli 
stylistice fakticky stěží srozumitelným, se veškerá hodnota vložené práce ztrácí. Autor podle 
mě prostě dramaticky podcenil nutnost prezentovat kvalitně své výsledky a nedokáže prodat 
jinak zajímavou práci. Protože jakékoliv hodnocení mezi 1 a 3 by podle mě bylo možné, 
přikláním se ke 2. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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