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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)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
1

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
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. 1000 znaků)

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
1

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1
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 

1

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)

Robert Jůza se ve své diplomové práci zaměřil na komparaci KSČM a německé 
strany Die Linke z hlediska jejich ne/přijatelnosti jakožto stran participujících na 
celostátní vládní moci, ať už formou přímé účasti ve vládní koalici nebo formou 
volnější. Tuto ne/přijatelnost zkoumá vztahově, pomocí velmi důkladné analýzy 
postojů jak zkoumaných stran (jejich představitelů), tak jejich případných 
koaličních partnerů (a též dalších relevantních stran v daném stranickém 
systému) k této otázce. Takto je práce záměrně pojatá, není zaměřena na 
teoreticky, morálně či hodnotově vymezenou antisystémovost, daný problém 
zkoumá empiricky, dle toho, jak se k němu staví samotní političtí aktéři. Musím 
ocenit zejména velmi důkladnou a detailně podloženou analýzu veřejných (hlavně 
mediálních) výstupů politiků zkoumaných stran. Autor práce prokazuje důkladnou 
znalost české i německé politické scény jakož i schopnost samostatné analýzy 
opřené jak o vlastní výzkum primárních zdrojů, tak o odbornou politologickou 
literaturu. Jeho komparace přináší řadu cenných poznatků a představuje cenný 
příspěvek ke zdejší diskusi na dané téma. Má tudíž nesporně vědecký přínos. 
Práci Roberta Jůzy proto rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
stupněm výborně. Myslím též, že by měla být publikována – text diplomové práce 
je určitě solidním základem pro případnou publikaci. Čili komisi též navrhuji, aby 
dala podnět Ediční komisi FSV, popřípadě aby zvážila návrh na pochvalu děkana. 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: výborně

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 12.6.2014                                               Podpis:


