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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o práci z oblasti politické sociologie, resp. sociologie veřejného mínění, která kombinuje 

přístupy historické, teoreticko-analytické a dílem i empirické. S ohledem na to, že se práce týká 

geograficky, politicky i jazykově velmi vzdálené oblasti, je zpracována v informačně velmi komplexní, 

bohaté podobě a s nebývale velkou snahou o hluboké porozumění problému. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano. Jakkoli se zdají být poměrně ambiciózními pro formát magisterské absolventské práce, cíl i 

výzkumná otázka jsou stanoveny jasně. Záměr práce jako celku i jednotlivých jejích částí je zřejmý a 

závěry, k nimž autorka dochází, přesně nasedají na prezentované koncepty a odpovídají na otázky, 

které si v souvislosti s nimi autorka klade.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Je fakt, že autorka přesně nedefinuje metodu práce, což by se v daném typu odborného textu slušelo. 

Na druhou stranu jde o metodologicky ne zcela standardní způsob zpracování diplomového projektu, 

jednoduché zaškatulkování metody (resp. metod) by tedy mohlo být poměrně obtížné a detailní 

formální popis jednotlivých metod (historické, komparativní, atp.) možná i poněkud nadbytečné. 

Ostatně, místo jednotlivých metodologických přístupů je zcela zřejmé v popisu postupu řešení, který 

autorka stanovuje velice přesně a adekvátně stanovanému cíli.  

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Jednotlivá témata a části vytvářejí konzistentní celek. Nicméně je fakt, že primární cíl: „Diplomová 

práce bude především zaměřena na studium souladu mezi rozsahem výzkumu veřejného mínění a 

argumenty, na nichž vláda staví své právo vládnout“, což se týká Číny, začíná být explicitně řešen až 

na s. 70. Přitom nejde ani tak o problém s obsahem a vnitřním poměrem částí práce, spíše 

s formulací základního cíle a důkladného vysvětlení, přípravy čtenáře na to, co všechno jej čeká, než 

se dostane k zodpovězení klíčové otázky.  
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Autorka postupuje velice systematicky, formálně vystavuje argumentaci logicky a jasně, přitom ale i 

v literárně velice čtivé podobě.  

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…).  

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Vzhledem k povaze textu hodnotím současně. 

Autorka předvádí, na diplomovou práci, nebývale hluboký vhled do problematiky kolektivního 

mínění, jeho povahy a místa ve společnosti i do historie vývoje snah o jeho měření. S ohledem na 

obor, který studuje, pak předvádí také důkladnou znalost prostředí Číny a její politické historie. 

Teoretická část svým zpracováním dosahuje kvality odborné knihy. V empirické části je autorka 

přirozeně odkázána na zdroje, které jsou o uzavřeném čínském prostředí k dispozici a díky jazykové 

bariéře ještě navíc jen ty, které jsou dostupné v anglickém jazyce. I když by se tím pádem dalo říci, že 

rozsah ani hloubka empirického materiálu nedosahuje hloubky a rozsahu zdrojů teoretických, a že je 

to tedy (koneckonců i rozsahem) slabší část práce, rozhodně se i zde jedná o skutečně velmi kvalitní 

dílo. Autorce se podařilo shromáždit množství informací o nedávném vývoji i současném stavu v Číně 

a zcela přesvědčivě tak zodpovídá otázky, položené v předcházejících pasážích práce. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Diskuse je velmi důkladná, argumentace jasná, závěry přesvědčivé… 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Zcela bez problémů, velmi profesionální. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Autorka prostudovala a dokládá znalost a pochopení velkého množství primárních odborných zdrojů, 

převážně cizojazyčných. Shromáždila i značně rozsáhlý materiál empirického charakteru, který jí 
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bohatě postačuje k naplnění stanovených cílů. Výrazněji vylepšit by práci mohl už asi jen dvouletý 

pobyt v Číně; k dokonalosti by ji přivedl vlastní reprezentativní šetření čínské populace… 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Text je velmi čtivý, autorka má vynikající smysl pro udržení čtenářovy pozornosti, gradaci, pointu. 

Autorka nenapsala formální kvalifikační práci, nýbrž odborně i literárně kvalitní knihu.  

 

Další poznámky 

Nemám žádné. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Vysoké hodnocení práce je zřejmé z předchozích komentářů. Jedná se o počin vysoce přesahující 

nároky na diplomovou práci jak po odborné, tak po literární stránce.  

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Kam dál? Dá se v daném tématu proniknut hlouběji bez znalosti čínského jazyka? Bez osobní 

zkušenosti s čínským prostředím, společností ve městech a na venkově? Dá se něco spolehlivějšího 

zjistit za současného stavu politického režimu v Číně? 
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