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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:  
Ad cíl práce - Práce se na místo zkoumání příčin krize ODS prioritně zaměřuje na dosti 
neúplný a nepřesný popis historie ODS. Vlastnímu tématu práce se tak autor věnuje pouze na 
nedostatečném rozsahu 5 stran.  
Ad metoda práce - Metoda není v projektu prakticky vůbec obsažena. Jsou zde pouze 
uvedeny výzkumné otázky, ale již není explicitně řečeno, jakým způsobem na ně bude 
hledána odpověď. Kontextuálně to chápu tak, že jedno z metod měla být i analýza mediálních 
výstupů a analýza volebních výsledků (viz část 5. Zdroje dat a část 6. Předpokládaná osnova 
projektu). Nic takového však není v práci obsaženo. 
Ad struktura práce - Chybí, a to citelně, již zmíněná část "Volební výsledky ODS" a dále část 
"Výsledky studie". 

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 



3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 4 

3.5 Dodržení citační normy 2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
4 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: 
Ad ucelenost výklad - Práce je velmi povrchní. Výsledek tak představuje spíše torzo řádně 
vypracované bakalářské práce. 
Ad úroveň poznámkového aparátu a odkazů - Autor opakovaně, doslova nečetněkrát, v textu 
odkazuje na práci Pavla Pšeji z roku 2004, přestože žádná taková není uvedena v seznamu 
literatury. Zároveň autor vůbec nepoužívá poznámky pod čarou a to navzdory tomu, že by to 
na mnoha místech bylo nejen vhodné, ale přímo žádoucí.  
Ad jazyková a stylistická úrověň práce - Práce trpí na mnoha místech stylistickými 
nedostatky. Autor zároveň opakovaně porušuje normu, a to zejména v důsledku neschopnosti  
napsat správně i/y, což považuji za nanejvýš ostudné. V neposlední řadě autor nevolí 
patřičnou jazykovou formu, kdy sklouzává k žurnalismům a k výrazovým prostředkům 
hovorové češtiny. Nejkřiklavější příklad: „Mirek Topolánek celkem v pohodě, s 91,7 % hlasů, 
obhájil post místopředsedy.“ (Kde má navíc správně být předsedy, nikoli místopředsedy.) 
Ad celková úprava textu - Struktura práce je nevyvážená, viz předchozí komentář v částech 
metoda práce a struktura práce. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 4 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  4 
*) 

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 textu: 
Ad relativní úplnost zpracované literatury - Autor v textu nikde neodkazuje na zdroje:  
 MALÍŘ, Jiří; Pavel MAREK a kolektiv (2005) a BALÍK, Stanislav (2010) a to navdzory tomu, že 
tyto uvádív seznamu použité literatury a zdrojů. Publikace zaměřené na zkoumání volebních 
výsledků jsou v práci zcela ignorovány. V neposlední řadě autor zcela rezignuje na zkoumání 
relevantních dokumentů (např. Opoziční smlouva, Toleranční patent, programová prohlášení 
vlád, volební programy atd.) Dále nedostatečně pracuje s oběmi "kronikami ODS", přestože 
obě uvádí v projektu. Jednu v práci nezmiňuje vůbec, druhou pouze na jednom místě. Přitom 
oba dokumenty a jejich případná komparace umožňují lépe pochopit, jakým způsobem ODS 
vnímá sama sebe.  



Ad schopnost aplikovat metodologické postupy - Autor prakticky žádnou metodu nepoužívá. 
Není patrná ani snaha dát popisované události do širšího kontextu např. s průzkumy 
veřejného mínění. 
Ad argumentace a úplnost výkladu - Zjištění jsou spíše žurnalisticky pojatými a nedostatečně 
podloženými dojmy autora, který se prakticky vůbec nezabývá vnitřními procesy a strukturou 
strany či její volební geografií.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Autor si zvolil nanejvýš aktuální a zajímavé téma, avšak zcela selhal 
v jeho zpracování. Práce je neúplná, povrchní a veskrze deskriptivní. Navíc na mnoha místech 
v této deskripci i, mírně řečeno, nepřesná. Autor se příliš neobtěžuje uváděním přesných 
výsledků voleb nebo vůbec jakýchkoli čísel. Na místo toho na mnoha místech sklouzává 
k nemístně normativnímu výkladu. Vedle toho práce trpí i celou řadou výše popsaných 
formálních nedostatků. Na místo hledání příčin krize ODS se práce soustředí zejména na výčet 
volebních výsledků ODS, ale i v tomto úkolu je bohužel neodstatečná. Práce tak není o 
příčinách krize ODS a není pořádně ani o ODS, přestože by se to snad mohlo na letmý pohled 
zdát. Práce tak má nulový přínos pro vědecké poznání. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Na základě čeho se diplomant domnívá, že vláda Jana Fischera byla poloúřednická, jak uvádí 

na str. 27 své práce? 

5.2 Proč, když se v práci poměrně široce zabýváte odchodem Václava Klause z čela ODS, vůbec 
neřešíte jeho odchod z pozice čestného předsedy strany? 

5.3 Jaký je rozdíl mezi tzv. Opoziční smlouvou a tzv. Tolerančním patentem uzavřenými mezi ODS  
a ČSSD? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

nedoporučuji k obhajobě 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení: Práce nesplňuje základní nároky na kvalitu 
bakalářské práce. Autor se zásadním způsobem odchýlil od schválených tezí a nedokázal 
náležitě uchopit zvolené téma. Výsledek práce je tak promarněnou příležitostí detailně 
prozkoumat příčiny úpadku ODS.  
 
 
 
Datum: 20. května 2015                                               Podpis: 


