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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 2

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2-3
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 2
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)

Práce v úvodu přináši teoretický přehled a též dvě kratší případové studie 
věnované Švýcarsku a Kalifornii a ronvěž i přehled dvou vybraných referend ze 
zahraničí. Následuje rozbor programů politických subjektů v ČR, které prosazují 
prvky přímé demokracie. Autor se dále věnuje i praktickému uplatnění přímé 
demokracie v ČR na regionální a lokální úrovni. V závěru pak připojuje souhrnou 
analytickou kapitolu. Pasáže věnované jednotlivým politickým subjektům a jejich 
programům nejsou jen popisné, autor předkládané návrhy rovněž komentuje a 
hodnotí. 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
2-3

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 2
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 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)

Jistou výhradu mám ke kapitole 3.5, která mezi "další aktéry" řadí Pavla Kohouta, 
vládní návrh Jiřího Dienstbiera a Petra Cibulku. Jak název napovídá, jde o 
kapitolu poněkud "zbytkovou", nicméně vládní návrh by si patrně zasloužil 
samostatnou kapitolu, už jen kvůli tomu, že může mít reálnou šanci na schválení. 

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

Práce Martina Havlíka přináší podložený přehled hlavních politických aktérů v ČR,
kteří prosazovali či prosazují prvky přímé demokracie, a též aplikace prvků přímé 
demokracie na místní úrovni. Text není jen popisný, obsahuje závěrečnou více 
analytickou kapitolu a i popis programů je autorem DP průběžně komentován. 
Závěr práce odpovídá na výzkumné otázky. Nicméně některé závěry by si přece 
jen zasloužily hlubší a propracovanější analýzu. Ostatně, na rozbor veřejné 
diskuse ohledně přímé demokracie, na rozbor skutečného vnímání přímé 
demokracie ve veřejnosti se v práci již příliš nedostalo. Práci Martina Havlíka 
proto rozhodně doporučuji k obhajobě 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: 13.6.2015                                               Podpis:


