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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 D 

 

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 

E 

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

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

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) 

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

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. 

Práce Jana Hvězdy bohužel neskončila tak, jak bylo zamýšleno a plánováno. Student strávil část 

svého studia na pobytu Erasmus+ právě v Lotyšsku a tak se jevilo téma a zpracování jako ideální, 

neboť se mohl s reáliemi kolem parlamentních voleb v zemi detailně seznámit. A možná i to se 

naopak stalo nakonec největší přítěží práce. Autor se totiž snaží popsat téměř všechno, ale není 

schopen se do tématu analytičtěji ponořit. Nedostatkem se nakonec stala zřejmě i časová tíseň a 

neschopnost téma zpracovat dostatečně kvalitně. Práce by si zasloužila mít trojnásobný rozsah a 

mnohem větší hloubku (což ale neznamená nutně snahu podchytit úplně všechny fenomény, 

všechny strany a podobně). Je to škoda, student Jan Hvězda tématu rozumí a je schopen napsat – 

věřím tomu – kvalitní práci. Bohužel na této se projevilo i to, že jsem nemohl před odevzdáním 

posoudit její finální podobu, kterou se mnou student nekonzultoval. Moje představy o struktuře 

byly také odlišné a domníval jsem se, že to, co jsem mohl číst, je jen třetina práce. Nakonec se 

ukázalo, že je to vlastně její většina. Práce trpí mnoha nedostatky, na které jsem neměl velký vliv. 

Jedná se o Úvod, který je krátký a neodpovídá akademickým standardům. Největší nedostatky, jež 

bohužel musím zmínit, se dotýkají citační normy, kdy autor neuvádí paginace a obecněji tuto část 

práce pojal spíše jako volnou disciplínu. Teoretická část měla být obsáhlejší, analytická část hlubší. 

Autor ukazuje, že v tématu se vyzná, ale provedení není dobré.  

 

 

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: E 

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: _______________________ 


