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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) 

 
Díky dobré projektové přípravě práce odpovídá schváleným tezím s ohledem na její cíle, 
metody i strukturu.              

 
 
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) 

 

Zkoumáním komunálních koalic se v českém prostředí věnoval například Stanislav Balík, 
který na komunální politické systémy aplikoval teorii koalic. Samotný Balík však při svém 
zkoumání problematizoval validitu předpokladů teorie. Z pozorování konkrétních systémů 
je zřejmé, že role ideové blízkosti je komplikovaná a do konstrukce koalic se mohou 
promítat osobní vazby. Z tohoto pohledu je potřeba vyzdvihnout aktuálnost a relevanci 
problému, Mirek Hlaváč realizoval vlastní šetření jako určitou pilotní studii s cílem 
strukturovat výše uvedený problém. V teoretickém zakotvení neprezentuje autor pouze 
rešerši, ale snaží se různé aspekty ideové blízkosti integrovat  a systematizovat.            

 
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 2 

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

1 

3.8 Grafická úprava textu  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. 2000 znaků) 

 
Uvedení scénáře pro polostrukturovaný rozhovor ukazuje na dobré metodologické 
zvládnutí vlastního výzkumu. Práce má logickou strukturu, autor se snaží svoji koncepci 
práce dobře vysvětlit a v úvodní práci dobře vysvětluje nejen to, o čem práce je, ale i to, o 
čem a proč není a jaké perspektivy nebyly zahrnuty. Překlepy jsou sporadické. Některé 
převzaté grafiky nepůsobí elegantně, ale z technických důvodů nebylo lepšího řešení asi 
možné dosáhnout.    

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

Práce Mirka Hlaváče je aktuálním, originálním a relevantním příspěvkem k diskusi o 
koaličních vazbách, ocenit je potřeba vlastní terénní výzkum v podobě pilotní studie ke 
zkoumanému problému. Vzhledem k výše uvedenému bych doporučoval výsledky výzkumu 
publikovat v odborném časopisu.           

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

5.1 Je deklarace distance vůči KSČM ze strany respondentů důsledná a věrohodná? 

5.2 Můžete rozvést příklad(y) významné role osobních vztahů při tvorbě koalic v rámci 
Vašeho vzorku? 



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: 9.6.2016                                                      Podpis: 


