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Kolega Skala odevzdal text popisující vývoj na Slovensku po roce 2010. Kvalitu práce 

(opomenu-li níže uvedené závažnější skutečnosti) ovlivnila již podoba úvodu. Z přehršle 

výzkumných otázek (s. 12) totiž není jasné, na co se autor hodlal při psaní zaměřit. Teoretická 

část (s. 13–16) je příliš krátká a nikterak nekoresponduje se zbytkem textu. Diplomant v ní 

navíc vycházel převážně z úvodních politologických učebnic; odkazy na některé z nich jsou 

chybně uvedeny (např. autorem textu citovaného na s. 13 není M. Kubát, nýbrž B. Říchová). 

Pramenná základna je vzhledem ke stupni kvalifikační práci nedostatečná. Většina z nich má 

spíše publicistický, nikoliv odborný charakter (zejména se jedná o články z webu IVO). Text 

přináší pouhou deskripci událostí, které si čtenář může najít v archivech zpravodajských serverů 

či na Wikipedii.  

Diplomová práce v této podobě nemůže být za žádných okolností obhájena. Na mnoha místech 

vykazuje známky plagiarismu. Níže uvádím několik příkladů. 

 

- První odstavec podkapitoly 5.1 (s. 58) se podobá článku publikovaného na webu Pravdy 

(http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/66689-srrnast-tyzdnov-druhej-

ficovej-vlady/) 

- Pasáž následujícího odstavce (…ako sa značka spoločnosti J&T Investment Advisors 

objavila v podpise elektronickej verzie dokumentu…) na s. 59 lze dohledat zde: 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/kauza-spp-spojila-opoziciu-chcu-ficov/729761-

clanok.html 

- Ve druhém odstavci na s. 59 se píše: Prvou úspešnou príbuznou sa stala Jahnátkova 

neter. Riaditeľskú pozíciu totiž mala získať už za prvej Ficovej vlády v rezorte 

hospodárstva, ktorý taktiež spravoval jej strýko Ľubomír Jahnátek. Tuto větu najdeme 

zde: http://www.topky.sk/cl/100371/1361245/Jahnatek-ma-z-ministerstva-rodinny-

podnik--Veduce-funkcie-dostali-po-volbach-deti-jeho-sestry- 

- Druhá věta na s. 71 (Zatiaľ čo predseda hnutia Igor Matovič a predseda poslaneckého 

klubu v NR SR Richard Vašečka (rovnako ako aj poslanec v EP Branislav Škripek) 

súhlasili s otázkami v referende, podľa poslanca NR SR Jozef Viskupič sa o ľudských 

právach nemá hlasovať.) mohla být opsána ze slovenské Wikipedie: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Slovensku_v_roku_2015 

- Taktéž věty na s. 80 (Igor Matovič získal prvé miesto s 150 251 preferenčnými hlasmi, 

ďalej nasledovala Erika Jurinová s 52 800 hlasmi, Jozef Viskupič s 42 871 hlasmi a 

Martin Fecko s 41 618 hlasmi. Spolu dostali 287 540 hlasov, čo tvorí 243% zisku z 

predošlých volieb.) můžeme dohledat na Wikipedii: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/OBY%C4%8CAJN%C3%8D_%C4%BDUDIA_a_nez%

C3%A1visl%C3%A9_osobnosti 
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Shrnuto: Diplomová práce Martina Skaly není akceptovatelná. K obhajobě ji nedoporučuji. 

Navrhuji hodnocení stupněm „neprospěl“ (4). 

 

Dne 24. ledna 2017                                                                     Martin Štefek 


