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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 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 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1-2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
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) 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:  Práce je věnovaná problematice, 
která se v českém politologické kontextu jen málokdy řeší, příčemž se jedná o důležitý 
element v mozaice českých politických stran. Vcelku přehledně a srozumitelně prezentuje a 
analyzuje přidružené organizace ČSSD, zjm. s důrazem na financování této klíčové strany. 
Rozebírá však i další organizace, které mají jiný smysl než čistě finanční.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.4 Dodržení citační normy 1-2 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1-2 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

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

1 

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) 
 

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  Z formálního hlediska je práce vcelku 
v pořádku, byť by si určitě zasloužila další korektury. Argumentační schopnost autora je 
patrně dostačující, nicméně v mnoha ohledech mohla být argumentace podrobnější resp. 
hlubší. Narazíme však zde na klasické omezení, které nalezneme u všech politických stran 
(přístup k relevantním informacím, otevřenost apod.). 
  

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

Shrnující komentář: Autor se rozhodl věnovat se tématice, která není v současné české 
politologií zvlášť přítomná a přitom jde o poměrně klasický přístup, kdy jsou politické 
strany analyzovány komplexně v jejich různých podobách. U stran, které si zachovaly 
původní masovou identitu je otázka jejich soustavy obzvlášt důležitá, byť mohou  mít jejich 
přidružené organizace různou efektivitu či dokonce být pouhými fasádami, za kterými 
nestojí de facto žádné členstvo a ani nevyvíjí žádné aktivity. Jiné součásti soustavy naopak 
hrají důležitou roli a zasahují do života stran. U ČSSD nalezneme celou škálu takovýchto 
organizací. Předložená práce je důležitou analýzou, která umožňuje lepší chápání českých 
politických stran. Za daných možností je výsledek patrně maximem, čeho lze dosáhnout 
zvoleným přístupem. Tento základ by mohl sloužit pro další výzkum, založený např. na 
důslednějších a hlubších rozhovorech  s různými aktéry sociálně demokratické soustavy.  
 
 



 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Existuje propojení mezi stranickou soustavou ČSSD a další strany? 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
  
velmi dobře 
 
 
Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 14.6.2015                                                      Podpis: 


