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Posudek vedoucího diplomové práce
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
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu
Původnost práce a přínos oboru
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů
vhodných pro analýzu zvoleného tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu
Úroveň zpracování použitých zdrojů
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu
a sledované cíle

Hodnocení známkou*)
1
2
1
2
1
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)

Daniela Ptáčková zpracovala ve své diplomové práci velmi aktuální téma, a to
velmi solidním způsobem, čili práce je nesporně původní a přínosná.
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost
výkladu
Zvládnutí terminologie oboru
Dodržení citační normy
Úroveň poznámkového aparátu
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně

Hodnocení
známkou*)
1
2
1
1
1
2

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a
použitou argumentaci
Grafická úprava textu

x
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)

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

Diplomová práce Daniely Ptáčkové se zaměřila na velmi aktuální a důležité téma:
na různé návrhy na změnu volebního systému pro sněmovní volby i na návrhy
řekněme dalekosáhlejší, požadující zavedení prvků přímé demokracie. Všechny
zkoumané návrhy lze chápat jako reakci jak politických, tak mimopolitických
aktérů na krizi současné zastupitelské demokracie, jak je (nejen) u nás, v ČR,
pociťována. Oceňuji akutálnost tématu, což též znamenalo nutnost opřít se
především o primární zdroje, o mediální výstupy, stranické návrhy či programy
apod., odborná literatura zaměřená obecněji na problematiku volebních systémů
či přímé demokracie tu mohla posloužit především jako teoretické vodítko pro
analýzu zkomaných návrhů - odborné literatury zaměřené konkrétně na
zkoumané aktuální návrhy existuje logicky velmi málo. (Tato charakteristika se
sice netýká návrhů z řad akademické obce, většina analyzovaných návrhů ale
nepochází z těchto kruhů.) Autorka v diplomové práci představuje pečlivě
zpracovaný přehled vybraných návrhů, v závěru pak jejich celkové zhodnocení.
Práci bych přece jen vytkl, že analýza je místy spíše přehledem toho, co o daném
návrhu (především v médiích) pronesli nebo napsali jiní, nikoliv vlastní analýzou
autorky.
Diplomovou práci D. Ptáčkové rozhodně doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit
stupněm velmi dobře.

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: velmi dobře
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 15. 6. 2014

Podpis:

