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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   

Po formální stránce je práce v zásadě v pořádku. Poměrně velikou chybou je nevyrovnanost 
rozsahu kapitol práce. Logická struktura odpovídá cílům, ale proporce částí nikoliv. Práci by 
prospělo výrazné zkrácení druhé kapitoly; u této kapitoly platí přísloví: méně je někdy více.  
 
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  

Součástí úkolu při zpracování tématu do bakalářské práce je také schopnost téma omezit na 
určitý rozsah. Tento moment diplomová práce Lukáše Ulrycha do jisté míry postrádá. Autor 
se nechal příliš „unést“ tématem a text práce je neúměrně dlouhý a místy se obtížně čte. 
Potenciálně nejzajímavější část práce, kde by také mohl spočívat největší přínos autora, 
zabírá jen přibližně 20% textu. Určitý problém je přítomen v Závěru práce, který je vlastně 
pouze stručnou rekapitulací předchozích částí a to opět s důrazem na historický vývoj sociální 
demokracie. Na druhou stranu text práce jasně dokládá, že autor se v tématu skvěle orientuje 
a je schopen pracovat s odbornou literaturou. 
 
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   X   
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    zabývá. 

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

X   

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

X   

Z hlediska jazykového zpracování textu je práce v pořádku.  
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Autor by se v rámci své obhajoby mohl zaměřit na tyto problémové okruhy: 
 

1. Souhlasil by autor s tezí, že jedním z největších současných problémů ČSSD, který se 
do jisté míry týká všech politických subjektů v ČR (snad s výjimkou ANO 2011), 
je reálně slabé pozici vedení strany vzhledem k nižším organizačním stupňům strany? 
Jak v tomto kontextu vnímá zavedení krajů jako jedné z klíčových organizačních 
jednotek v ČR? 

2. Jak si je možné vysvětlit nárůst radikalizace členstva sociální demokracie a obecně 
pracujících z let 1919 a 1920? Autor by se mohl pokusit při zodpovídání této otázky 
zapojit analýzy vycházející ze sociálních dějin. 

3. Jakým způsobem přesně pracuje autor s pojmem „třídního boje“? Z čeho vychází a 
jak mu rozumí: deskriptivně, anebo preskriptivně (normativně)? 

 
 
 
Navržená známka                      
 
Přes uvedené drobné výtky se domnívám, že student prokázal znalost zkoumané problematiky 
a práce dokládá jeho schopnost odborně pracovat. Doporučuji k obhajobě. 
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