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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? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce E 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

C 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 
Celkové hodnocení formální stránky práce C 
 

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

Hoci zastávam názor, že obsah je určite doležitejší ako forma, v predloženej práci je toľko chýb, 
nepresností a preklepov, že si to neviem vysvetliť inak, ako že študent písal prácu na poslednú chvíľu 
(pozri napr. písaníe prívlastkov „izraelský“ s veľkým počiatočným písmenom, písanie slova hebrejčina 
s veľkým počiatočným písmenom, chaotické písanie čiarok apod.). Chyby sú tiež v odkazoch, kedy 
autor uvádza niektoré údaje zbytočne, na druhú stranu zasa odkazy při opatovnom citovaní 
neskracuje atď atď. Úplne zbytočne to kazí celkový dojem z práce.  

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

A 

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

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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

A 

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

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 
Celkové hodnocení obsahové úrovně D 
 

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

Predložená bakalárska práca sa mi ťažko hodnotí: autor si vybral zaujímavú tému, pracuje s širokou 
literaturou, vhodne si téma obmedzil a položil si relevanté výskumné otázky („zda některá ze 
zkoumaných strn, splňuje parametry extrémismu (…), zda lze očekávat nárůst náboženského vlivu 
v izraelské politice, a zda v nově zvoleném Knessetu, budou zastupovány extrémistické postoje této 
části spektra.“) Problémom však je, že autor na ním prvú zvolenú otázku vlastne neodpovedá a 
odpovede na dve ďalšie sa dajú (pri troche znalosti reálií) predpovedať a ešte aj tak sa k nim autor 
dostane až na posledných dvoch stranách.  

 

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. 

Ako vyplýva z ostatných častí posudku, mám pocit, že práca má potenciál, ktorý však autor 
neuvyužil. Výsledkom je text, ktorý posobí ako nedokončený alebo useknutý, na výskumné otázky 
autor buď neodpovedá vobec, alebo sú len letmo zmienené v samotnom závere práce. Tu by sa 
však nemali objavovať nové informácie, záver by skutočne mal byť („len“) akousi rekapituláciu 
textu a jeho prínosu. Úplne teda absentuje prepojenie medzi teóriou extrémizmu a skúmanými 
troma politickými stranami. Predložená bakalárska práca tak, žiaľ, zostáva v polovici cesty.  

 

 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 27. 5. 2019 Podpis: _______________________ 


