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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 C 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

C 

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 

B 

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

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

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 B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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. 

Velmi solidní bakalářská práce založená na bohaté konceptualizaci a její systematické aplikaci na data 
pomocí vytyčené metodologie. Práce má velmi jasný cíl, tzn. Komparovat delegitimizační diskurz 
Benjamina Netanjahua a Mahmouda Abbase týkající se druhé strany izraelsko-palestinského 
konfliktu. Práce podává solidní disciplinární a teoretické zdůvodnění výběru tématu. Přijatelně také 
zdůvodňuje změnu z původního zaměření projektu bakalářské práce, který se ukázal 
neproveditelným z hlediska nedostupnosti zdrojů v detailu potřebném pro vytyčený výzkumný design 
a  operacionalizaci. Práce téma zužuje na delegitimizaci jako aspekt nepoddajnosti konfliktu a 
přeorientovává se z empirické analýzy na diskurz politiků, přičemž toto spojení je v práci teoreticky 
vysvětleno a zdůvodněno. Silnou stránkou práce je mimo jiné konceptualizace pěti kategorií 
delegitimizace (kapitola 3), kde autor rozvíjí původní konceptualizaci Oren a Bar-Tala (2007) pomocí 
poměrně bohatého přehledu další literatury. Tato literatura účinně napomáhá rozlišit mezi 
jednotlivými kategoriemi a lépe do nich zařadit analyzovaná data. Empirická kapitola práce (kapitola 
6) je bohatá co do zjištěného počtu delegitimizačních výrazů či tvrzení u obou politiků. Autor velmi 
umně vybírá relevantní diskurzívní obsah a převádí ho do srozumitelného, plynulého textu, kde 
perspektivy obou politiků vzájemně konfrontuje a komparuje. Každá podkapitola se skládá 
z prezentace dat následované jejich komparací a dílčími zjištěními podobností a rozdílů. Autor je do 
jisté míry schopen odhlédnout od vlastního textu a představit obečnější zjištění s jistým nadhledem. 
Diskuse práce je založena na systematické kategorizaci hlavních zjištěných delegitimizačních výrazů či 
„nálepek“ do přehledné tabulky (s. 55). Diskuse jednak celkově shrnuje, jaké kategorie byly použity 
v jakém diskurzívním kontextu, a jednak je zasazuje do širšího historicko-politického čili sociálního 
kontextu. Následuje systematická diskuse podobností a rozdílů diskurzu obou politiků, tedy odpověď 
na druhou výzkumnou otázku. Závěr je solidním shrnutím práce, ač se do jisté míry překrývá s diskusí. 
Práce má také několik slabších stránek. Zaprvé se jedná o relativně menší počet použitých zdrojů 
v některých kapitolách. Zadruhé, kapitola 5 o kontextu izraelsko-palestinského konfliktu je poněkud 
„rozkouskovaná“ do odstavců a šlo by k ní mnohé dodat (ač obsahuje většinu podstatných faktů). 



Zatřetí, v práci dochází k určitému překrývání jednotlivých kategorií delegitimizace, a to jak na úrovni 
teoretické, tak i empirické kapitoly. Jako vedoucí práce a znalec použitých teorií však musím 
konstatovat, že přesné zařazení některých výrazů je obtížné, neboť legitimně spadají do dvou či tří 
kateorií zároveň. Zapáté, práce trpí menšími strukturálními, jazykovými a formálními nedostatky, 
které však neubírají nic na tom, že je práce teoreticky, metodologicky a obsahově solidní. Student 
dokázal velmi dobře a systematicky aplikovat všechny postupy psaní akademické práce a vyvodit 
relevantní a dostatečně hluboké závěry, a proto navrhuji hodnocení práce známkou B.  

 

 

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: B 

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: _______________________ 


