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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) 
 

Nová verze již obsahuje polostrukturované rozhovory s aktéry, tudíž metody 
odpovídají 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 3 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
2 

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 

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) 
 

Inovovaná práce má racionálnější strukturu, k důvodům sníženého hodnocení 
v jednotlivých bodech (přínos oboru, schopnost kriticky vyhodnotit literaturu, 
úroveň zpracování zdrojů) patří výskyt některých spíše deskriptivních pasáží. 

 
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 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  

1 

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) 
 

Změny ve struktuře a prezentace tabulek znamenaly změnu k lepšímu. Snížené 
hodnocení u dodržení citační normy je dáno způsobem odkazování na internetové 
zdroje. Snížené hodnocení argumentačních schopností je dáno opět výskytem 
některých deskriptivních pasáží.  

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

Nově předložená práce má o něco vyšší úroveň než předcházející verze. Cíl práce 
byl naplněn, ale potenciál jejího přínosu  zůstal částečně nevyužit. Lepší výsledek 
nebyl dosažen zejména kvůli málo přímočarému a málo schématickému přístupu, 
zcela optimálně není sestaven ani scénář polostruktorovaného rozhovoru. V práci 
se již objevují tabulky, vzhledem k množství prezentovaných dat jich však mohlo 
být i více, přispěly by k formulaci závěrů.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak ovlivní alianci TOP09 a STAN obvinění Martina Půty? 
5.2 Jak ovlinily alianci TOP09 a STAN krajské a senátní volby? 
5.3 Uveďte lokální a regionální zdroje konfliktů ve Vámi zpracované alianci. 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: dobře 
 



Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 19. ledna 2015                                               Podpis: 


