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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka si vybrala aktuální téma, které odpovídajícím způsobem zpracovává. V práci 

pracuje s oblíbenou teorií nabídky a poptávky, kterou poměrně zdařile používá. Zvolená 

výzkumná otázka je poměrně logická a hypotézy jsou celkem očekávatelné, ale legitimní. 

Autorka poměrně pečlivě zpracovala politické fungování obou vybraných stran a 

předkládá své závěry, které jsou v zásadě validní. Práce je místy příliš deskriptivní a 

někdy zkratkovitá, nepředstavuje to ale fatální problém. Je tak otázka, nakolik autorka 

vzala v potaz odlišnosti obou vybraných stran, přestože upozorňuje na evidentní problém 

s odlišným časovým horizontem (který současně ale poměrně elegantně řeší vztažením se 

i k předchůdkyni ŠD).  

 

Vedlejší kritéria: 

Autorka pracuje s odpovídající literaturou (byť je Eisenhorn 2010 uveden v seznamu 
literatury /str.85/ omylem 2x). Literární styl někdy trošku zadrhává a práci se 
nevyhnuly ani oblíbené překlepy, nicméně v tomto směru autorka svou práci 
poměrně vylepšila. Autorka adekvátně cituje a používá i poměrně velké množství 
tabulek a grafů.  

 

Celkové hodnocení: 

Práce je solidní, opírá se o kvalitní literaturu a pracuje s odpovídající teorií. Nejde o 
přelomovou práci, ale o slušnou diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

 

Výsledná známka: Velmi dobře 
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