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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) 
 

      
 
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 2 
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) 
 

Autorka se zabývá tzv. starou a novou levicí na politické scéně ČR. V teoretické části 
vymezuje pojmy a přístupy, s nimiž potom dále pracuje. Ústřední část DP tvoří 
podrobná analýza tří zkoumaných subjektů - KSČM, ČSSD a SZ - dle řady kritérií: 
základního hodnotového ukotvení daného subjektu, jeho programu (a jeho plnění), 
členské základny, elektorátu, mládežnických organizací, partnerů strany, 
vnitrostranického štěpení. V samostatných kapitolách pak autorka dále analyzuje 
jednak vztah vybraných tří stran ke konkrétním politickým otázkám, jednak jejich 
spolupráci či perspektivy takové spolupráce. Závěr celé práce je tedy detailně 
podložený a dobře vyargumentovaný.   

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

1 

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) 
 

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

Hlavní přínos práce spatřuji v detailním zpracování programů, postojů i konkrétního 
politického chování zkoumaných stran z perspektivy historického vývoje levé části 
spektra. Práce tak mimo jiné poskytuje klíč k lepšímu pochopení současné krize 
ČSSD, kterou ono dělení na starou a novou levici štěpí uvnitř. Výsledek, tedy 
potvrzení hypotéz, se sice dal předpokládat, nicméně, jak jsem již uvedl, přínos práce 
spočívá hlavně v tom, že dané skutečnosti průkazně dokládá, nikoliv stanovuje 
pomocí nějaké spekulace.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Pokuste se nastínit perspektivy KSČM a ČSSD na české politické scéně z hlediska 

analýzy předložené v práci. 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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