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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Odchýlení od tezí, které autorka ostatně zcela dostatečně a přesvědčivě zdůvodňuje v úvodní diskuzi (s. 6-7), 

nebylo v tomto případě dáno odklonem od zvoleného teoretického rámce, ale zejména praktickými překážkami, 

jež se Michaele postavily do cesty, když chtěla původně hrubě nastolené téma empiricky uchopit. Ukázalo se 

totiž, že představa vlastního výzkumu formulovaná ve schválených tezích byla příliš ambiciózní a ve skutečnosti i 

nereálná, a tak autorka zvolila pro popis vztahu mezi politickou stranou  a výzkumnými agenturami jinou 

strategii - případovou studii toho, jak s výzkumy pracuje konkrétní politická strana (zde TOP 09 - její výběr 

nebyl záměrný, ale opět souvisel s ochotou daných subjektů spolupodílet se na výsledném textu). Taková situace 

je ovšem obvyklá i u badatelských projektů "vyšší" akademické úrovně a odklon od tezí je nejen zdůvodněný, ale 

i vhodný.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Pohled do seznamu literatury a zdrojů dává tušit, že autorka se ve zvoleném tématu pohybuje poučena 

základními a současně citlivě zvolenými pracemi "kopírujícími" všechny důležité kontury dané problematiky. Na 

tomto místě bych ráda zdůraznila, že bakalářský titul Michaela získala z oboru politologie, což je patrné nejen ze 

suverénního a sevřeného "ovládnutí" tématu ("za textem" se nachází celá řada přečtených publikací a výzkumů, 

z nichž nebylo třeba primárně vycházet, a tedy je zmiňovat), ale i z toho, že neakcentuje výhradně jeho 

"mediální" rozměr.   

Odklonu od tezím plně odpovídá i použitá metodologie. Michaela po četných a pravidelných konzultacích se 

mnou, po prostudování  příslušné literatury i "terénu" zvolila metodu případové studie. Zůstala tedy v současně 

v kvalitativním výzkumu, namísto sady polostrukturovaných rozhovorů (vzhodné pro původně zamýšlený 



postup) ale samozřejmě zvolila jinou cestu. Sadu rozhovorů s jedním informátorem a pobyt v "zákulisí" politické 

strany doplnila o analýzu interních dokumentů, které jí byly - a tady je třeba zdůraznit, že i vzhledem k tomu, že 

se jedná o diplomový projekt, velmi exkluzivně - poskytnuty. Právě informace získané touto, v dané situaci 

nejvhodnější, cestou lze považovat za největší přínos předkládané práce.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Co se formální stránky práce týče, nemám výhrady zásadního charakteru, několik chyb, které lze při detailním 

hledání najít, se nachází v tolerančním limitu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předkládaná práce je po všech stránkách vyzrálým a čtivým textem, který prošel jistým, logickým vývojem a 

který ve výsledku zcela dostatečně uchopuje původně zvolené téma: teoreticky i empiricky popsat vztah mezi 

politickou stranou a výzkumnou agenturou. Vzhledem k relativní šíři problematiky i konceptů, jež do ní vstupují, 

autorka v mezích doporučeného rozsahu citlivě "dávkuje" rozsah i obsah jednotlivých textových celků/kapitol 

tak, aby je nakonec spojila v koherentní a sdělný celek. Každý metodolog, který je současně ve své pedagogické 

praxi pravidelně konfrontován s těmito typy textů, musí rovněž ocenit pečlivě a podrobně vyargumentovaný 

výzkumný přístup autorky (s. 37-43). Informace získané v seznamu literatury a zdrojů Michaela nepřeklápí, ale 

organicky rozvíjí; v závěru dokládá, že je schopna předložit i vlastní interpretace. Cenným rozměrem 

magisterského projektu a současně jakousi přidanou hodnotou v pozadí je jeho nijak nezdůrazňovaná 

transdisciplinarita. Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Vyskytl se v terénu nějaký větší "problém"?  Objevila se například témata, která Váš informátor nechtěl 

otevírat? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 24. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


