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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 1-2 

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 2-3 

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:   
Rozsah DP (150 stran textu) naznačuje, že autorka do jisté míry nezvládla téma zpracovat. 
Příčinou tohoto problému je patrně to, že autorka své téma nijak zvlášť neprecizovala. 
Zkrátka píše o Dělnické straně (sociální spravedlnosti). V DP ale chybí výzkumná otázka. 
Čeho přesně chce autorka dosáhnout, jakému problému se věnuje? Úkolem DP není  
zpracovávat "kroniku" nějaké politické strany, resp. psát "o něčem.", ale spíše pokoušet se 
nalézt odpověď na určitou otázku, problém. Autorka postupuje převážně deskriptivně i v 
"teoretické" části, kde představuje relavantní teoretické pojmy. Bohužel autorka tyto 
koncepty nepodrobuje kritické analýza. Navíc tato teoretická část není prakticky využita 
pro analýzu DS(SS). Autorka zcela a výslovně rezignovala na pokus o vlastní vklad tématu 
a nevyužila potenciál, který téma nabízí - tj. zaměřit se na některé dílčí aspekty DSSS 
(příčiny ne/úspěchu, míra antisystémovosti, elektorát, analýza symboliky) . Ty představila 
jen zběžně a opět spíše deskriptivním a zkraktovitým způsobem.  
 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 3 

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!) 

2 

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

1 

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:  
Autorka sice představila některé pojmy, ale chybí jejich kritická reflexe. Chybí jejich 
systematická aplikace na DS(SS) nebo je jejich použití sporné či málo vyargumentované. 
Na s. 124 je např. poněkud diskutabilní řadit DS(SS) mezi protestně-populistické strany 
podle M. Mareše.   

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

Silnou stránku práce je snaha o pečlivost a zdokumentování vývoje DS(SS) . Zásadní chybou 
je  nedostatečně jasně definované a zacílené téma práce, absence výzkumného 
teoretického rámce, který by byl následně aplikován na zkoumaný případ, a to, že autorka 
vědomě rezignovala vlastní analýzu a zacílení DP na důležité aspekty činnosti DS(SS). 
Místo toho předkládá jen převážně chronologický popis činnosti DS(SS). I samotný 



program strany je popisován povrchním způsobem, autorka nevyužívá politologických 
nástrojů k jeho analýze. Výjimkou je kap. 8.2, kde popisuje postavení strany ve stranickém 
systému podle Sartoriho, avšak dospívá k banálnímu konstatování, že strana není 
relevantní (s. 113). Pro celou DP jsou symptomatická i další stvrzení ze s. 113: absence 
vlastní přidané hodnoty, absence vlastní analýzy, chybné chápání pojmů a sporné závěry. 
Na s. 113 autorka píše, že "Nechci a ani není v mé komptenci zabývat se tím, zda je či byla 
DS (DSSS) extrémní stranou, která chtěl úplně změnit demokratický politický systém." O 
několik řádek výše však autorka píše, že DSSS je antisystémovou stranou: "jedná se o 
stranu, která podkopává legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici." (s. 113). 
I některé další závěry jsou sporné: např. je problematické považovat Úsvit přímé 
demokracie za etablovanou stranu (s. 126), či T. Vandase za silného lídra (s. 125), zvlášť 
pokud nejsou tato tvrzení nijak doložená. Analýza důvodů neúspěchu krajně pravicových 
stran je velmi povrchní (s. 112). Práci hodnotím stupněm dobře.      

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

5.1 Je DS(SS) spíše pravicovou nebo levicovou stranou? Zdůvodněte. 

5.2 Jaké faktory DS(SS) brání, aby uspěla ve volbách jako radikálně pravicové populistické 
strany v západní Evropě? 

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 3.6.2014                                                      Podpis: 


