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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) 
 

Jakkoliv autor musel při zpracování diplomové práce pracovat i se zaměstnanci 
zkoumaných politických stran, je otázkou, zda postup odpovídá předpokládaným 
polostrukturovaným rozhovorům v tezích práce. 

 
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 
3 

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



a sledované cíle  
*) 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) 
 

Potenciál zadání zůstal částečně nevyužit, výklad místy nemá jasnou linii 
(teoretická část) a práce má popisné pasáže (empirická část) - to jsou důvody 
sníženého hodnocení v jednotlivých bodech. 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  3 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.4 Dodržení citační normy 2 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  - 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3 

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

- 

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) 
 

Zejména struktura empirické části by mohla být ještě racionálnější (geneze stran a 
aliance). Argumentace autora není na vysoké úrovni, což je dané i horším 
datovým základem, ze kterého autor vychází (rešerše médií). 

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

Cíl práce byl naplněn, ale potenciál zadání zůstal nevyužit.  Práce přispívá ke 
stavu poznání zkoumané problematiky, ale výrazně ho nezlepšuje. Hlavní slabé 
stránky jsou uvedeny v bodech 1-3. Hodnocení "dobře" navrhuji vzhledem 
k výraznému zlepšení, ke kterému se Šimon v průběhu zpracování dopracoval - 
průběžné výsledky byly výrazně horší.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  
5.1 Jak byste zhodnotil dopad výsledků posledních krajských voleb v Libereckém 

kraji na vztah aliance?  
5.2 Jak můžou alianci TOP09 a STAN ovlivnit nadcházející senátní volby? 
5.3 Proč jste více nevyužil polostrukturované rozhovory s aktéry? 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k  obhajob ě doporu čuji. 
 



Navrhované hodnocení: dob ře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


