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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? 

D 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

F 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

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

Z hlediska formální úpravy textu je nepřijatelný použitý způsob odkazování. Za prvé, autor kombinuje 

dva principiálně odlišné způsoby odkazování – harvardský a oxfordský styl (např. na s. 31). Takový 

postup je nepřípustný. Autor si měl zvolit jeden způsob odkazování a být v něm konzistentní. Za 

druhé, způsob odkazování v rámci harvardského systému je zcela „originální“, neboť autor 

v referencích na konci věty neuvádí letopočet vydání publikace, někde neuvádí ani stránky. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

F 

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

F 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

F 

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

E 

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

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka F 

Celkové hodnocení obsahové úrovně F 

 

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

Autor práce se zaměřuje na příliš mnoho otázek. V práci popisuje mj.  1) lotyšské parlamentní volby, 

2) povolební vyjednávání, 3) lotyšskou menšinovou politiku, 4) programy všech (!) politických stran, 

které ve volbách kandidovaly, 5) možný vliv ruské propagandy na výsledky voleb, 6) tranzici 

k demokracii v Lotyšsku, 7) vývoj politického a stranického systému Lotyšska od roku 1991, 7) 

pravidla volebního procesu, 8) reakce zahraničních médií na lotyšské volby. Tak široký záběr 

neumožňuje autorovi smysluplně a plnohodnotně věnovat se jakémukoli tématu v rozsahu 

bakalářské práce. Práce nepracuje s politologickými koncepty, např. relevance politických stran 

(Sartori). Nemá podle mého názoru význam zabývat s programem všech kandidujících stran, ale jen 

těmi, které jsou relevantní. Povolební vyjednávání by mohlo být zkoumáno optikou teorií koalic atp. 

Práce je čistě deskriptivní a při daném tematickém záběru nutně povrchní. Nepracuje s žádnou 

explicitní metodologií.   

 

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 trpí principiálními problémy, které pramení z neujasněnosti toho, co vlastně chce autor 

zkoumat. Příliš široký záběr láme kvalitě bakalářské práce vaz. 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

      

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Nedoporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 



Hlavní zdroj problémů lze identifikovat již v samotném projektu, který míří na příliš mnoho cílů. Práce 

je čistě deskriptivní, což samo o sobě nemusí být chybou, nicméně práce je povrchní, nikde nejde (a 

ani nemůže jít) do hloubky. Práce neobsahuje rešerši literatury a pokus o stanovení toho, kam došel 

ve zkoumané oblasti dosavadní výzkum. Nepracuje s žádnou metodologií. Práce je prostá 

politologických konceptů. Nepřijatelný je i používaný chybný a nekonzistentní způsob odkazování na 

literaturu. Doporučuji práci přepracovat a vymezit téma práce jasněji, úžeji a ostřeji. Zajímavý 

moment například představuje to, že premiérem se stal představitel nejmenší parlamentní strany. 

Tento okamžik má plný potenciál proto, aby o něm byla zpracována bakalářská práce. Příkladů toho, 

jak zúžit téma práce, se nabízí bezpočet. 

 

Navrhuji hodnotit: F 

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: 3. 6. 2019 Podpis: _______________________ 


