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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:         

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 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 x

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu)

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 
podoby; max. 2000 znaků).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  Oceňuji, že práce má logickou strukturu, 
vhodnou vzhledem ke zkoumanému tématu.       

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:  Text posuzované BP podloženě 
analyzuje změnu názorů Miloše Zemana na postavení prezidenta v závislosti na tom, zda 
danou funkci zastává či nezastává (či zda zastával funkci premiéra). Zároveň ale 
dokumentuje i relativní stálost Zemanových názorů na problematiku volebního systému. 
Skutečnost, že politický aktér mění své postoje v závislosti na aktuálně zastávané funkci, 
nelze samozřejmě považovat za překvapivou, předností posuzované BP však je, že tuto 
zákonitost podloženě dokumentuje a z provedené analýzy vyvozuje též jistá doporučení 
ohledně možných úprav ústavního (politického) systému ČR.        

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

Shrnující komentář: Přednosti BP jsem již dostatečně vyzdvihl v předchozích komentářích. Zde 
ale připojuji též dvě kritické poznámky. První se týká toho, že autor by měl přece jen více 
zohlednit skutečnost, že Miloš Zeman usiloval o to, aby Rusnokova vláda získala důvěru, ke 
které ostatně neměla zas až tak daleko. V celém procesu vzniku a působení Rusnokovy vlády 
navíc nedošlo k přímému porušení ústavy. Její "prezidentský" charakter i zbytečné 
protahování její existence byly tedy spíše důsledkem krachu původního záměru získat pro 
vládu důvěru sněmovny, nikoliv od začátku plánovaným rysem. Zákulisní jednání i tlaky 
ohledně její podpory pak probíhaly, čili hodnocení, že šlo o takřka naprosté ignorování složení 
parlamentu je přece jen příliš přísné. Navíc je též nutno přihlédnout k celkovým okolnostem, 
k důvodům pádu Nečasovy vlády apod. 
Druhá výtka se týká formulace ze závěru práce: "poloprezidentského stylu vlády například 
podle francouzského vzoru, kdy vláda je odpovědná prezidentu republiky a není závislá na 
získání důvěry Poslanecké sněmovny". To je velmi zavádějící tvrzení, neboť poloprezidentský 
systém se přece vyznačuje duální odpovědností vlády, k prezidentovi i k parlamentu.
Přes uvedené výhrady práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborne.       

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Autor BP by se měl vyjádřit zejména k první výtce ze Shrnujícího komentáře.

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: 28. 5. 2016                                           Podpis:


