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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1) Na str. 24 uvádíte některé problémy spojené s asymetrií informací. Poslední odrážka upozorňuje 
na rozdíl mezi náklady a přínosy. Dejte do kontextu s tématem Vaší DP.  
 
2) V čem spatřujete zásadní rozdíl, zda-li vůbec, ohledně komunikace vlády v souvislosti 
s opatřeními řešící uprchlickou krizi v důsledku agrese Ruska na Ukrajině v porovnání s komunikací 
zaváděných opatření v důsledku pandemické krize.  
 
Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Předložená diplomová práce se zabývá selháváním vlády v oblasti komunikace přijatých politicko-
hospodářských opatření. Konkrétně se práce zaměřuje na období, kdy převažující náplní 
hospodářské politiky bylo řešení pandemické krize. Téma je zasazeno do širší problematiky 
vládního selhávání v kontextu opatření hospodářské politiky a je dobře ukotveno v teorii 
hospodářské politiky.  Práce má logickou strukturu a obsahuje všechny nezbytné části podstatné 
pro zpracování odborné práce.  Autor k tématu přistupuje odpovědně, někdy až příliš detailně; 
občas mu dělá problém rozlišit podstatné informace od méně podstatných. Oceňuji však snahu 
poctivě uchopit téma v jeho komplexnosti, včetně důkladné rešerše empirických studií, diplomant 
jich zpracoval 14. Lze tedy konstatovat, že cíl práce byl naplněn, autor prokázal schopnost 
samostatného uvažování a dobře se vypořádal i s nezbytným používáním neodborných zdrojů, 
které sloužily jako podkladový materiál ke zkoumané problematice. SWOT analýza na str. 104-105 
je skutečnou analýzou vypracovanou na základě studovaných podkladů. V závěru diplomant 
odpovídá na stanovené výzkumné otázky. Formální úprava je v souladu s vnitřními předpisy, byť 
svojí délkou přesahuje obvyklý rozsah DP. 


