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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 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

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 práce:   
 Po odborné stránce je DP velice kvalitní. Autor prokazuje schopnost orientace ve 
složitostech pravidel jednání Senátu. Autor analyzuje vývoj těchto pravidel v čase a 
v kontextu odlišných teoretických a interpretačních rámců filibusteru a podává tak 
poměrně plastický obraz tohoto fenoménu.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  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 s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava 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 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  Grafy na s. 51 a 52 se zbytečně znovu 
objevují v příloze práce. 

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

Shrnující komentář:    
 Silnou stránkou práce je hluboký vhled autora do zkoumané problematiky. Autor čtenáře 
provází různnými podobami filibusteru, kam nespadají jen dlouhé projevy Senátorů ale i 
využívání různých dalších procedurálních nástrojů k ovlivnění průběhu senátních debat. 
Autor poukazuje na roli neformálních, nepsaných pravidel, jež mají mnohdy daleko větší 
význam pro senátní praxi než formalizovaná pravidla v jednacím řádu. Práce je na první 
pohled převážně deskriptivní, ale nechybí ji analytické pasáže, kritický přístup ke 
studované materii a také ukotvení v odlišných teoretických přístupech, jež se snaží o 
interpretaci různých aspektů filibusteru, zejména zvyšující se frekvence tohoto fenoménu. 
Diplomová práce názorně ukazuje neustálé hledání rovnováhy mezi snahou o efektivní a 
rychlé senátní jednání, jež má umožnit většině prosadit svůj názor, a na druhé straně 
snahou zamezit "tyranii většiny" a ochránit menšinové zájmy. DP se tak implicitně dotýká 
základních principů demokratické teorie.        

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Jsou zkušenosti s filibusterem z amerického Senátu použitelné pro analýzu sporu o 



porušení jednacího řádu PSP ČR, resp. o obstrukcích při schvalování EET? 

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: 


