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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? 

B 

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

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

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

Hned na úvod svého posudku bych rád uvedl, že kolega Bělohlávek se mnou svoji práci konzultoval 
minimálně. Ze samotného textu jsem viděl zhruba pětinu, zbytek mi poslal s tak malým časovým 
předstihem, že jsem jednoduše nebyl schopen ho přečíst, natož se k nemu vyjádřit. Předkládaná 
práce je nicméně kvalitnější, než by tyto skutečnosti možná naznačovaly, byť k ní mám řadu výhrad. 
Co se týče formální stránky, práce trpí dvěma nedostatky. Za prvé, co se týče jazykové úrovně textu, 
autor nesprávně nadužívá čárek v delších větách. Jedná se o poměrně závažný nedostatek, jelikož 



frekvence čárek je taková, že často ztěžuje orientaci v textu. Druhým (z mého pohledu závažnějším) 
problémem je autorova citace z díla Uweho Backese na str. 7-9. Celé téměř dvě stránky jsou přímou 
citací z Backesova článku (který je navíc nesprávně ocitovaný) ve Středoevropských politických 
studiích. Ačkoliv bakalant dává jasně a formálně správně najevo, že se jedná o citaci, tak dlouhý 
výtažek z cizí práce vnímám jako minimálně nestandartní. Tento dojem ještě umocňuje  skutečnost, 
že ihned, bez jakéhokoliv autorova vlastního textu, následuje ocitovaný odstavec z práce Petry 
Vejvodové. Chci zdůraznit, že se nejedná o plagiát (vše je řádně a jasně ocitované), ale takto 
extenzivní přímé citování cizích prací stále považuji za problematické. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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

D 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Autor má jasně definovanou výzkumnou otázku, na níž následně text odpovídá. Metodologie není 
úplně jasně pojmenovaná, byť je implicitně jasné, že se jedná o případovou studii. Autor nicméně 
dává jasně najevo, jak v práci s empirickým materiálem postupoval (tj. procházel prohlášení a volební 
problémy dotyčných stran). Za nejslabší aspekty považuji za prvé omezené použití akademické 
literatury (z existujících prací o extrémismu obecně i extrémismu v Izraeli jich autor využívá naprosté 
minimum), za druhé relativní mělkost kritické analýzy a velkou míru deskripce. 

 

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. 

Na práci je zřetelně vidět, že byla psána na poslední chvíli (což mohu potvrdit i jako vedoucí, jak jsem 
psal výše). Z této skutečnosti plyne řada nedostatků, které jsem výše pojmenoval, především 
stylistické problémy, dále pak dle mého názoru i extenzivní citace (kdy autor neměl čas se textem 
zabývat do hloubky a řádně ho zpracovat) a velmi omezené využití akademické literatury. Kromě 
těchto problémů je celkově dle mého názoru největším nedostatkem práce vysoká míra deskripce, 
kdy autor představuje nejen demografickou, náboženskou a politickou situaci v Izraeli, ale i 
podrobnou historii zkoumaných stran. Následně mu pak zbyde omezený prostor pro vlastní analýzu 
toho, nakolik jsou tyto subjekty stoupenci extrémistkých ideologií. Zároveň bych ale rád poznamenal, 
že na výzkumnou otázku odpovídá, byť poměrně dost stručně.  



 

 

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

 

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) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 5. 6. 2019 Podpis: _______________________ 


