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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 3 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
3-4 

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  
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:    Práce je založená na neúplné 
literatuře: chybí celá řada autorů a prací, které na toto téma (KSČM či die Linke) již 
publikovány byly (např. práce Ishiyamy, Handla, Grzymala-Busse a celá řada dalších). 
Argumentace je pak velmi nedostatečná zjm. v teoretickém a metodologickém rozměru.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  2-3 
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!) 
2 

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

2 

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) 

 
      

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

Shrnující komentář: Předložená práce je poznamená určitou účelovostí základního tématu, 
resp. její normativitou. Autor sice dobře zvládá obecné rysy politického vývoje jak 
v Německé spolkové republice, tak i v České republice, přístup je však poněkud nešťastný: 
autor se např. věnuje (oprávněně) programatice obou stran (die Linke a KSČM), ovšem 
pouze povrchně (zaměřením se na program prezentován při posledních volbách - což autor 
nazývá rekapitulací "základního programového vymezení", viz str. 50- , aniž by se snažil 
vysledovat, zda došlo k nějakému posunu během sledovaného desetiletí), navíc není tato 
analýza podepřená nějakou metodologií, chybí i  zavedení do širšího ideologicko-
programového kontextu (tím není např. jasné, co znamená např. socialismus u KSČM a die 
Linke). Od toho pak nijak vysvětlené tvrzení, že si "uvědomujeme, že program KSČM je 
předkládán v takové podobě, aby jeho obsah nebyl napadnutelný". Tvrzení může být 
založeno na opráněných pochybnostech, které však nejsou zde ani v nejmenším založeny 
na jakémkoli důkazu. Pakliže nejsou volební programy či představitelé těchto stran (či 
jedné strany) důvěryhodní, nevysvětlit proč tomu tak je (na základě důkazného šetření) a 
jaká je skutečná realita je značný nedostatek, který neumožňuje podání podložené 
odpovědi na "výzkumnou otázku" ne/přijajelnosti těchto stran.  
Chronologická a paralelní "komparace" neumožňuje dostatečně kvalitní srovnávání obou 
situací.  



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Do jaké míry např. spolupráce těchto stran na místní a krajské úroveni s jinými 

stranickými subjekty může ovlivnit přijatelnost či nepřijatelnost na celonárodní 
úroveni? 

5.2 Do jaké míry bylo tzv. Bohumínské usnesení porušeno či interpretačně posunuto? 
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: 


