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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků B 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Je třeba ocenit, že autor jasně formuluje výzkumné otázky a snaží se na ně odpovědět. Zároveň však 

jsou tyto až příliš obecné, bez jasného analytického zacílení (př. „Jaký je primární geopolitický, 

strategický a ekonomický význam jednotlivých nesamosprávných území?” – předpokládám, že pro 

centrum – ale kdo ví?). V kontrastu k tomu je čtvrtá otázka až encyklopedicky popisná – „Působí na 

území jednotlivých nesamosprávných území v současnosti hnutí za nezávislost?“ Pokud ano: „Jak je 

toto hnutí silné?“ – to je dle mého otázka, kvůli které (s trochou nadsázky) namá smysl psát 

bakalářskou práci, od toho je Wikipedie. Nepřekvapí proto, že empirická část je spíše faktografickým 

přehledem (nadto převážně klouzající po povrchu). Určitým problémem je, že práce se snaží pospat 

až příliš velké množství případů (17) – to nutně vede k malé hloubce prezentované analýzy v případě 

jednotlivých území. V kontextu kvalitativních metod je jako standardní horní limit udáváno 10 

případů (více nutně vede k povrchnosti). Otázkou je, zda by nebylo lepší zaměřit se na menší počet 

pečlivě vybraných a následně skutečně analyzovaných případů – 4-6. Dodám, že autorovo tvzení „v 

rámci metodologie pracuje studie s kvalitativními i kvantitativními metodami výzkumu“ je zcela 

mylné. Práce nepracuje s kvantitativními metodami (pouze občas představuje vybraná čísla). Jak jsem 

naznačil výše je velmi těžké mluvit i o nějaké systematičtější kvalitativní výzkumné metodě. 

V důsledku výše uvedeného jsou závěry práce spíše triviální. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce se zaměřila na zajímavé téma. Slabinou textu je, že vlastní výzkumné otázky (4!) jsou buď 

příliš doširoka rozkročené, nebo encyklopedicky popisné, což omezuje hloubku provedené analýzy. 

S tím souvisí i absentující metodologický rámec a následně až příliš deskriptivní pojetí velké části 

textu a triviální závěry. Z druhé strany je třeba ocenit, že práce je pečlivě odvedená bez výrazných 

formálních chyb a autor se sanžil všechna data prezentovat strukturovaně a logicky (což rozhodně 

nebývá vždy naplněno). Ve výsledku práce naplňuje hlavní požadavky kladené na BP 

 

 

5) Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce vyjádřit 

v průběhu obhajoby:  



Co je hlavním netriviálním zjištěním práce? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: C 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) C za předpokladu kvalitní obhajoby. 

 

Datum: 8. 1. 2019 Podpis: _______________________ 


