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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 2 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
2-3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2-3 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2-3 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
2 

*) 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:   Z hlediska formálního je poněkud 
nešťastné, že se autor nevěnoval hlouběji jak teorii, tak i definici, např. poněkud volná 
"Duvergerová definice" (str. 14) koresponduje v textu s "evokací slova aliance (ostatně 
není jasné, proč autor použil Duvergera "prostřednictvím" Nováka - 1997 - a následně 
cituje přímo Duvergera, např. str. 22). Např. by se dalo značně nesouhlasit s tím, jak autor 
operuje pojmem "malé strany" (např. v jeho pojetí spadá mezi "malé strany" fr. 
komunistická strana, viz str. 27 - podhodnocení "malých stran"). Následně (např. v první 
části práce) se autor již nevěnuje aliancím, ale nanejvýš koalicím či efektu volebního 
systému apod.. 

 
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 2-3 
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!) 
1-2 

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

4 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) 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: Smlouvy TOP 09-STAN by měly být 
součástí práce, resp. vhodnými přílohami.  

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

Shrnující komentář:  Vcelku si autor vybral zajímavé téma, příčemž výsledná práce není 
v mnoha  ohledech úplná, resp. dostatečnou analýzou dané problematiky. Krom výše 
uvedných výtek je nutné poznamenat, že práci chybí hlubší analýzu vnitřního vývoje a 
stavu obou partnerských stran. Autor zůstává příliš často u povrchního popisu co kdo kdy 
kde řekl, resp. jaké byly volební¨výsledky. Určitě  by bývalo vhodné podepřít takovou práci 
vlastním výzkumem např. rozhovory s lídry obou seskupení nebo aspoň se členy aparátů 
obou stran. Takto pojatá práce znamená značně plošný výsledek bez hlubší vlastní 
analýzy. Ostatně nejsou analyzovány ani struktury obou stran, ani ostatní uvedené 
příklady aliancí.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Existuje rozdíl, mezi formální a neformální strukturou moci uvnitř TOP 09 
5.2 Jaká je role jedinců při utváření a udržení aliance TOP 09-STAN? 



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: 13/6/2014                                                      Podpis: 


