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Posudek oponenta bakalářské práce 
  
 
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). 
 

      
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  3 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
2.3 Ucelenost výkladu  3 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
2.5 Dodržení citační normy 1 
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh / 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
2-3 

*) 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). 
 

Struktura práce ve stylu teoretická část/analytická část je poněkud nešťastná, 
obzvlášt bereme-li v potaz fakt, že teoretická část je jakýsi povrchní výběr všeho, 
zatímco analytická část ve své podstatě není analytická, nýbrž především prezentací 
faktů (resp. chronologická prezentace politického vývoje na Slovensku). Dále nutno 
podotknout, že teoretická část a analytická část spolu nijak nekorespondují (povrchní 
prezentace různých možných teorií není využita jako základ pro následnou analýzu). 
Jazykově skouzává práce často do žurnalistické obecnější prezentace, přičemž se 
občas objevují nepřesné pojmy, např. levá osa (místo levé části pravolevé osy, str. 
30, a v opačném gardu na str. 33), nebo formulace ("Během volebního období druhé 
Ficovy vlády nadále pokračovala socioekonomická konfliktní línie", taktéž str. 30). 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  1-2 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 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). 
 

Předložená práce zůstává značně popisná, přičemž je teoretická část formalní 
záležiitostí, která nijak neslouží při výkladu, resp. analýze. Prezentace teorí téměř 
všeho nelze brát jako směrodatné, spíše vznikne dojem povrchnosti, resp. 
nepochopení (viz třeba prezentace kartelových stran).  
Práce především, ne-li výhradně, prezentuje chronologický vývoj událostí (resp. 
výběr vývoje). Někteří autoři jsou v textu zmíňováni, ale chybí odkaz (A. Krouwel na 
str. 14, A. Blondel, str. 17), Dílo Duvergera, které bylo před nedávném přeloženo, je 
odcitováno nepřímo (str. 14). 
 

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

Základní problém práce spočívá  v tom, že se zabývá základním tématem pouze 
relativně krátce. Je nepochybné, že historický úvod je pro takové téma nezbytný, ale 
jen pro prezentaci základních faktů. Problematická první část byla hodnocena již 
výše. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 K čemu slouží v práci "teoretická část", zjm. pak typologie stran ("modely"), stranické 

rodiny atd. 
5.2 V čem byla strana ANO levicová? (viz str. 27) 
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: dobře  
 
 
      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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