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Posudek vedoucího diplomové práce
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)

Práce odpovídá schváleným tezím.
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu
Původnost práce a přínos oboru
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů
vhodných pro analýzu zvoleného tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu
Úroveň zpracování použitých zdrojů
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a

Hodnocení známkou*)
1
1
1
1
2
1

sledované cíle
*)

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)

Časté rozpady koalic ve velkých městech ve volebním období 2014-2018 výrazně ovlivnily
podobu stranického systému na komunální úrovni, navíc mají tyto procesy cennou
vypovídací hodnotu o momentálně nejsilnějším českém politickém hnutí. Z tohoto
pohledu je práce a její přidanná hodnota velmi cenná. Metodologie je adekvátní, o něco
více do hloubky mohlo jít možná zpracování zahraničních případů businnes-firm parties.
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu
Zvládnutí terminologie oboru
Dodržení citační normy
Úroveň poznámkového aparátu
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována

Hodnocení známkou*)
1
2
1
1
2
2

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a
použitou argumentaci
Grafická úprava textu

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. 2000 znaků)

Práce je konzistentním zpracováním problému a celá její strukturu slouží vytyčeným
cílům. Dílčí snížení hodnocení jednotlivých parametrů je dáno drobnými nedostatky
grafické úpravy (různé odsazování poznámek pod čarou), místy měl Filip častěji odkazovat
(u zmínky konkrétního díla rovněž vždy připojit odkaz), některé výroky působí pohříchu
normativně. Příloha (scénář polostrukturovaného rozhovoru) je vložena již na konec těla
práce, avšak zcela adekvátním způsobem.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.;
max. 1500 znaků)

Práce Filipa Hlušičky je originální a posunuje stav poznání komunálních koalic ve velkých
městech i povahy hnutí 2011. Práce je konzistetní, autorovi se podařilo naplnit cíl práce.
Oceňuji zvládnutí polostrukturovaných rozhovorů.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
Podobný přístup ANO 2011 a evropských business-firm parties ke komunální úrovni je to náhoda, nebo inspirace?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

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