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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 2-3 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

1-2 

*) 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) 

 

      
 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.4 Dodržení citační normy 2 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

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  

/ 

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) 

 
Práce je poněkud kratší, na normostrany na 71 stran. Struktura je poměrně 
logická, byť je nevyvážená v tom, že teoretická část zabírá značný prostor na úkor 
vlastní analýzy  
Prezentace přístupu N. Bolleyerové je na dobré úrovni, prokazující zvládnutí 
politologické terminologie  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Autor si vybral záslužné téma v poměrně nevhodné době: ČSSD zmítaná v krizi 
(resp. krizí různých druhů, od "puče" v r. 2013 do volebního debaklu v říjnu 2017), 
která výrazně ztížila jeho práci, přičemž nedošlo v dostatečné míře na vlastní 
kvalitativní výzkum, navzdory snahám a dobré vůli kolegy Touše (zjm. kvůli 
uzavřenosti strany v posledních letech, nejlepším příkladem budíž získání a 
následně odebrání akreditace na sjezd strany).  
Výsledkem je práce, která v určitých ohledech mohla být přesnější zjm. 
v kontextualizaci (především přesnější analýze posledního vývoje strany z pohledu 
konceptu stratarchie). Často zůstává práce v poměrně obecné rovině, přičemž by 
bylo dobré doplnit analýzu konkrétními příklady. 
Analýza vychází primárně ze stanov ČSSD, byť v dynamické perspektivě (vývoj od 
90. let), přičemž se nepodařilo v dostatečné míře zajistit dostatek rozhovorů, které 
by práci značně obohatili. Práce by také mohla být o něco více konkrétnější a 
přesnější ohledně dění ve straně, zjm. na základě informací dostupných v médiích 
(týká se to zjm. posledního vývoje). 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Lze prezentovat nějaký vývoj ve stratarchické podstatě ČSSD, např. s ohledem 
na vedení strany a jeho eventuální snahy zavést centralizaci? 

5.2 Jak se projevuje ona stratarchická organizace v době krize strany? 



5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: C 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 30.1.2018                                               Podpis: 


