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Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS! 

 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení:        Jméno:        

 

NÁZEV PRÁCE:       

 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení:       Jméno:       

Pracoviště:       
 
TYP POSUDKU: Vyberte typ posudku 

 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

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 FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 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 N/A 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba 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 
podoby; max. 2000 znaků). 

 
Práce je po formální stránce bezproblémová, logicky strukturovaná a stylisticky zběhlá - je 
napsána čtivě, aniž by výklad ztrácel na odbornosti ;  výjimečně se vyskytující gramatické 
nesrovnalosti nebrání v porozumění textu.          
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 

Autorka shromáždila a fundovaně zpracovala významné množství odborné literatury. Kladem 
je přitom skutečnost, že ve značné míře  pracuje  s pramenným materiálem. Při zpracování 
textu se  autorka  nespokojuje s pouhým přebíráním informací, ale podrobuje je hodnocení a 
vyvozuje z nich příslušné závěry.  Argumentačně je práce na vysoké úrovni, jakkoli 
s jednotlivými závěry či doporučeními  nemusíme zcela souhlasit.      

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

Kristýna  Slavíčková prokázala vynikající orientaci ve vybrané problematice a výbornou 
schopnost kritického myšlení. Postihla klíčové body vývoje  veřejného financování  a  v druhé 
části práce dokázala stanovit hlavní příčiny jeho úpadku, jakož i formulovat návrhy k jeho 
reformě.  Její práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci,  proto ji doporučuji 
k obhajobě.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Souvisí podle Vašeho názoru upadající role veřejného financování s fenoménem permanentní 

kampaně? 

5.2 Existuje přímá souvislost mezi volebním úspěchem a objemem peěz vynaložených na kampaň? 

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 



Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 9.6. 2014                                               Podpis: 


