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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:             Text diplomové práce odpovídá 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 

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

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

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

3 

*) 
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:            Práce je zpracována velmi 
pečlivě. Základní slabinou je ovšem poměrně obecné či vágní vymezení práce. Práci schází 
hlubší teoretický záběr a také systematičtější analýza. 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

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

1 

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

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:     Po formální stránce je diplomová práce 
zcela v pořádku. Na práci lze ocenit rešerši v úvodní části práce. 

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

Shrnující komentář:            Práce je v zásadě kvalitní, logicky dobře strukturovaná a 
napsána pečlivě bez prohřešku z formálního hlediska. Hlavní slabinou práce je nicméně 
příliš obecně stanovený cíl práce. Podle autorky je cílem diplomové práce „sledování 
malých politických stran na půdě PS PČR ve vymezeném období od roku 1998 až do 
současnosti.“ (s. 14). Takto pojaté zaměření je příliš široké a nedovoluje hlubší analýzu. 
Rovněž stanovená hypotéza není zvolena nejšťastněji a neslibuje výrazný přínos pro obor. 
Autorčinou hypotézou je totiž otázka, „ zda malé politické strany jsou relevantními aktéry 
českého stranického systému…“ (s. 14). Z hypotézy není jasné (ale ani z následujícího 
výkladu), co má autorka na mysli pod pojmem relativní. Problematické je rovněž ověřovat to, 
„zda mají [malé politické strany] dlouhodobou perspektivu se v rámci tohoto systému 
udržet“. Takto formulovaná hypotéza je obtížně ověřitelná a predikce vývoje jsou v politologii 
více než ošemetné. Práce je převážně deskriptivní, autorka se omezuje na reprodukci 
konstatování jiných autorů, nevyužívá teoretické nástroje k analýze, byť je třeba zdůraznit, že 
se autorce podařilo vcelku dobře vymezit pojem „malá strana“. Autorka představila přístupy 
ke studiu malých stran. Svou definici malých stran však mohla lépe objasnit. Práce nepřináší 
žádná nová zjištění a drtivá většina práce obsahuje obecně známá fakta (např. kapitola č. 5). 
Jednotlivé zkoumané strany jsou analyzovány izolovaně od sebe a také struktura kapitol o 
těchto stranách je odlišná.  Autorce se nedaří hlouběji vysvětlit volební úspěchy a neúspěchy 



zkoumaných stran. Kapitoly o změnách volebních systémů (č. 6) či volební kampani (č. 7) se ke 
zkoumaným stranám vztahují jen okrajově. Autorce se nedaří najít společné rysy zkoumaných 
stran z hlediska jejich volebních úspěchů/ neúspěchů. Práce nedospívá k zobecnitelným 
závěrům. Z formálního hlediska je práce zcela v pořádku. 

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

5.1 S jakými hlavními úskalími se malé politické strany potýkaly (potýkají) a co je příčinou 
jejich slabých volebních výsledků? 

5.2 Jaký vliv na chod malých politických stran má zákon o financování politických stran? 

5.3 Jak lze vysvětlit úspěch Strany zelených ve volbách v roce 2006? 

 
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: 7.6.2013                                                      Podpis: 
 


