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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 3 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 4 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  
4 

*) 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) 
 

Autor zpracoval řadu zdrojů včetně zahraničních. Vzhledem k neuvěřitelně 
širokému záběru práce však logicky musí řada zdrojů chybět, což se týká 
například stranicko-politického populismu (ve kterém měla být práce 
pravděpodobně částečně zakotvena - Jacobs, Vossen, Akkerman, de Raadt, 
Hollanders, Krouwell), přímé demokracie v ČR (Michael L. Smith, absolventská 
práce P. Svobodová publikovaná částečně v Jüptner, Valušová, Kruntorádová 
2014) i volební účasti (např. Ladner, Fiechter 2012). Práce je složena z řady 
slušně zpracovaných fragmentů, které spolu však nesouvisí tak jak by s ohledem 
na cíl práce měly. Cíl práce zůstal u přímé demokracie vzhledem k absenci jasné 
výzkumné otázky a konkrétního metodologického postupu nebo linii nenaplněn a 
dost možná ani naplnitelný nebyl. Cíl práce související se vztahem populismu a 
přímé demokracie rovněž naplněn nebyl, práce není v tomto vztahu nijak 
zakotvena.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce  4 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
4 

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!)
1 

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

- 

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) 
 

Hodnocení v bodech 3.1 a 3.2 je determinováno výše uvedenými výhradami. 
Přítomnost různorodých fragmentů směřuje proti logické struktuře práce, 
vzhledem k šíři zpracování, absenci přesnějšího uchopení problému nebo 
metodologického postupu a nenaplnění cíle práce nelze mluvit o ucelenosti nebo 
provázanosti (ad fragmenty) výkladu. Práce je jinak psaná dobrým jazykem, 
prakticky neobsahuje jazykové chyby nebo překlepy. Některé grafiky a tabulky 
jsou nepřeložené do češtiny, jedna z grafik v textu je nadepsaná jako příloha. 

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

Martin Havlík si dal se svojí diplomovou prací hodně práce, o problematiku má 
zjevně silný zájem, jednotlivé pasáže jsou zpracované kvalitně s výjimkou 
zkratkovité argumentace. Práce má však neuvěřitelně široký záběr, šlo by z ní 
vymezit hned několik okruhů, na které by šlo absolventskou práci zpracovat (vztah 
stranického populismu a přímé demokracie, přímá demokracie a návrhy 
politických aktérů, místní referendum, politická participace). Zakotvení práce 



v případové studii přímé demokracie ve Švýcarsku a Kalifornii je s ohledem na cíl 
práce nevhodné, naopak zakotvení ve vztahu stranického populismu a přímé 
demokracie citelně chybí. Argumentace je místy skoro až neodborně zkratkovitá, 
autor je přesvědčen, že celá problematika je výrazně jednodušší než jak se jeví 
z perspektivy (nejen) oboru. K celkovému hodnocení dále viz výše. Z mého 
pohledu se jedná z významné části o poměrně kvalitní text, který však (jako celek) 
s ohledem na způsob argumentace a cíl práce koliduje se standardy přístupů 
v oboru. 

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Vzhledem k počtu připomínek nechci autora zatěžovat dalšími otázkami. 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě nedoporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: nedoporučeno k obhajobě 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:  V podstatě mi to rve srdce, ale opravdu 
nevím, jak naložit s prací, jejíž cíle byly částečně nenaplnitelné a částečně 
nenaplněné. Domnívám se, že autor je natolik schopný, že by byla škoda práci 
nechat v této podobě.    
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


