
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS! 

 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Slováčková  Jméno: Jasmin  
 

NÁZEV PRÁCE: Platforma občianskej participácie v Českej a 
Slovenskej republike  
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení:       Jméno:       

Pracoviště:       
 
TYP POSUDKU: Vyberte typ posudku 

 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

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:  
Odevzdaný závěrečný text bakalářské práce dodržuje všechny obsahové i tematické záměry, 
které byly formulovány v tezích.          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 2 

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 1 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 1 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: 
Práce je po formální stránce velmi kvalitně zpracována. Jediné, co je třeba zmínit jako jistý 
nedostatek je, že autorka si neověřila jméno autora jedné z citovaných prací (J. Jiráka), 
kterého se rozhodla, nutno říci, že konzistentně v celém textu - včetně seznamu literatury -, 
označovat jako Jiřáka. Věřím, že kolega by se nezlobil, ale přesto by bylo vhodné, kdyby se 
podobné nedostatky v textu neobjevovaly.  
Co se citační normy týká, autorka v některých případech neuvádí stránkové odkazy, což není 
zcela vhodné, ani standardní. 
Celkově však tyto nedostatky nejsou závažné a nemají negativní vliv na clekové vaznění a 
charakter práce.         
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 

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 textu:   
Práce je logicky strukturována. Výklad obsahuje velmi rozsáhlou a informativně kvalitně 
zpracovanou část věnovanou problematice participace a politické kultury. Autorka čerpala 
z rozsáhlé literatury klasické i nejnovějších zpracování dané tematiky včetně nejnovějších 
přístupů českých autorů jak je M. Skovajsa. V tomto ohledu má práce kvalitní teoretické 
zázemí a je zřejmé, že se  autorka ve zvolené problematice velmi dobře orientuje. Stejně tak 
je třeba ocenit její poznatky o problematice využití internetu při analýze prezentace 
politických stran a e-demokracie jakožto tématu součanosti. Text nesporně přispívá novými 
faktografickými poznatky k poznání charakteru české a slovenské politické scény.            

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

Shrnující komentář:     
Předložený text svým charakterem, schopností argumentovat i zpracováním nesporně 
překračuje běžné požadavky na kvalitní bakalářskou práci. V textu se dle mého názoru skrývá 
značný potenciál, kterého by bylo vhodné využít i v budoucí práci autorky. Marginální výše 
zmíněné "nedostatky" rázu formálního na celkové vysoké kvalitě textu nic nemění.       

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaký vliv může mít internet a e-demokracie a utváření občanské participace v budoucnosti? 

Jaké negativní dopady tento komunikační prostředek může mít na společnosti v součanosti?  

5.2       



5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 29.5.2014                                               Podpis: 


