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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 2 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3 

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

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  3 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

3 

*) 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) 

 

V zásadě je téma dnes již poměrně probádané, byť zůstává značně velký prostor 
pro hlubší analýzu. Lze vytknout poměrně nedostatečnou práci s dostupnou 
odbornou literaturou (včetně české provenience, např. se dalo mnohem více 
využít práce o Věcech veřejných).  
Je chvályhodné, že autorka používá práce zjm. A. Panebianca nebo A. Krouwela, 
ale pro vlastní analýzu (zjm. faktografii) by bylo záhodno použít víc dostupných 
zdrojů a informací: co např. znamená "poloneformální" tým kolem A. Babiše (str. 
74). Prakticky zůstává práce v mnoha ohledech popisná, přičemž zůstává u 
poměrně dobře známých fenoménů, které autorka nijak neanalyzuje. 
Vzhledem k poměrně rychle se měnící realitě může být literatura několik let stará 
zastaralá a bylo by vhodné, aby autorka přinesla vlastní analýzu posledního 
vývoje (2016-2017), např. analýzu vnitrostranické situace během vládní krize na 
jaře 2017 nebo situace během předvolební kampaně (léto-podzim). 
U takového ideálního typu politických stran by bylo zajímavé prezentovat 
obsahovou analýzu programu. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  / 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

/ 

3.8 Grafická úprava textu  3 
*) 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) 

 
Z formálního hlediska je poznat, že práce vznikala kvapně, resp. že neprošla 
důslednou korekturou. Krom množných překlepů v češtině, chybějící slova apod., 
je to patrné i u jmen autorů (zjm. Paolucci, včetně různých variant Cateriny) a 
podobně (např. jednou Hopkin a Paolucci, v dalším odkazu jména v obráceném 
pořadí). 
Struktura práce je problematická v tom, že po prezentaci obou analyzovaných 
stran dojde v poslední "shrnující" či "analytické" kapitole k jejich srovnání, přičemž 
de facto jde o opakování již prezentovaných analýz. Vhodnější by bylo bývalo 
srovnat obě strany a ne prezentovat dvě případové studie. Je to o to méně 
pochopitelné, že struktury obou kapitol (ANO a ANO 2011) jsou shodné. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 



Značný problém bych, krom výše uvedených, viděl např. v příliš krátké prezentaci 
strany Aliance nového občana (dvě stránky je zjevně nedostatečný prostor, zjm. 
současný stav není dostatečně prezentovaný). Krom toho, že lze vytknout absenci 
výzkumných hypotéz, práce působí jako příliš plochá analýza na základě pojmů, 
které nejsou často dostatečně prezentované (nehledě na možný -nevyvrácený- 
dojem ohledně nepochopení samotného modelu business firm party). 
Do značné míry bychom měli očekávat hlubší analýzu (opřenou o faktografii) např. 
co se týká pružnosti idologie či programu těchto stran, zjm. u ANO 2011. Autorka 
si v této souvislosti mj. de facto protiřečí, když upozorňuje na to, jak je ANO 2011 
neprofilovaná na pravo-levé škále, a pak připomene, že v r. 2013 jasně cílila na 
voliče ODS a TOP 09. apod.   

 

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

5.1 Do jaké míry se ANO 2011 změnila organizačně od dob jejího vzniku?  

5.2       

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: D 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 30.1.2018                                               Podpis: 


