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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 2 

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  

2 

*) 
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) 

 

 Autora lze pochválit za slušný teoretický i empirický kontext a zohlednění toho, že přímou 
volbu nelze vytrhávat z kontextu a že ji nelze vnímat jako izolovaný článek ústavy. Autor si 
je správně vědom toho, že přímá volba sama o sobě nemusí mít důsledky pro charakter 
režimu, nicméně může ovlivňovat chování akterů - např. charakter volební kampaně 
v době přímé volby prezidenta. Na s. 45-46 autor představuje vlastní typologii různých 
postavení prezidenta v parlamentním režimu. Bylo by ale rozumnější využít stávající, 
propracovanější a vyčerpávající Duvergerovu typologii. Autor se zabývá v kapitole 4.3 
otázkou kompetečních sporů v době prezidentství M. Zemana. Domnívám se ale, že je na 
diskuzi např. to, zda jmenování Rusnokovy vlády bylo kompetenčním sporem, nebo jen 
politickým sporem. Do kompetenčích sporů ale již určitě nelze řadit soudní spor o 
existenci/neexistenci článku F. Peroutky nebo také otázku jmenování členů bankovní rady. 
Tyto jevy jsou spíše kontroverzními událostmi spojené s působením M. Zemana, než spory 
o ústavní kompetence.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

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  

2 

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:  Z formálního hlediska lze práci vytýkat  
jen určité disproporce, které spočívají v tom, že autor do své DP zahrnuje diskusi o 
prezidentských režimech, jež nikdy nebyly pro ČR relevantní. Rovněž diskuze nad výhodami 
a nevýhodami přímé volby prezidenta bylo možné vynechat či výrazně zkrátit (a odkázat 
na relevantní literaturu), neboť je to mnohokrát zpracované téma, což platí i o deskripci 
působení V. Havla a V. Klause v roli prezidentů. Autor se k samotnému jádru práce dostává 
až na s. 44, čímž na samotnou analýzu dopadů přímé volby zůstává méně prostoru. 
Tabulku na s. 42 by bylo vhodné lépe zpracovat - namísto překopírování tabulky ze serveru 
volby.cz by bylo lepší , kdyby ji sám autor zpracoval. 

 
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 bezesporu schopnost autora uvažovat v souvislostech, zasadit 
téma do relevantního kontextu, kriticky hodnotit prostudovanou literaturu a nabízet i 
vlastní interpretace politických údálostí. Autor si rovněž správně uvědomuje, že těžko lze 
prokazovat kauzální vztah mezi přímou volbou prezidenta a chováním M. Zemana, 
nicméně správně náznačuje  pravděpodobné dopady přímé volby na český politický 
systém, které se neomezují jen na změnu příslušného článku ústavy, neboť změna způsobu 
volby prezidenta může ovlivnit převládající způsob interpretace ústavy.Autora lze ocenit za 
jeho úvahy o racionalizaci českého parlamentního režimu.  Autor se na druhé straně mohl 
pokusit o robustnější teoretické ukotvení své práce - zejména s ohledem na komparativní 
studii M. Tavits, jež zkoumá relevanci přímé volby prezidenta. Zde mohl autor více 
rozvinout argumentaci M. Tavits, případně její argumenty kriticky analyzovat a korigovat 
s ohledem na velmi specifický český případ.  

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

5.1 Co je to tzv. legitimační výhoda (O. Protsyk)? Pokuste se tento koncept aplikovat na 
český případ. 

5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 27.5.2016                                                      Podpis: 


