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Jméno studenta: Tereza Ondračková 

Název práce: Vývoj komunistických stran v ČR a ve Francii po roce 1990 

Jméno vedoucího práce: Josef Stracený 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

 x  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

Práce má jasně vymezení cíl, logickou strukturu a závěry, které vycházejí z vlastního textu 
práce. Autorka používá komparativní metodu, ale postupu své komparace by se mohla 
věnovat podrobněji než několika větami na s. 5 („Ve druhé kapitole budu popisovat 
Komunistickou stranu Čech a Moravy z hlediska jejího vývoje od roku 1990, sledovat volební 
výsledky jednotlivých voleb a doplňovat je významnými událostmi týkajícími se fungování a 
příp. přeměny strany. Zajímá mě také vztah KSČM k mezinárodním organizacím, a zda 
existuje nějaká spolupráce mezi komunistickými stranami Evropy. Ve třetí části chci uplatnit 
stejná hodnotící kritéria na Parti communiste français.“). 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

  x 

Nedostatkem práce je skutečnost, že u tabulek v Přílohách nejsou uvedeny zdroje. 

 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

 
IV. Otázky k obhajobě 

1) Proč si autorka jako kritéria komparace zvolila  Vývoj strany v rámci národního 

politického systému po roce 1990;  Programatika strany, aneb jak se strana prezentuje a jak ji 

vnímá veřejnost;  Organizační struktura strany a média;  Vztah KSČM k mezinárodní 
politice, konkrétně k EU, NATO, k evropské levici? 

2) Kam se ve Francii přesouvá tradiční elektorát Parti communiste français? 
 
 
Navržená známka:                      

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum:        1.9.2014              
 
 
Zuzana Kubišová 


