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Posudek bakalářské práce (Politologie a mezinárodní vztahy) 
POZNÁMKA: Formulář vyplňte, vyberte známku, vytiskněte, podepište a doručte na sekretariát IPS. 
 

Jméno a příjmení autora/ky posudku Miloš Brunclík 

Pracoviště IPS FSV UK 

Posudek Oponent/ka 

Jméno a příjmení autora/ky BP: Vojtěch Balcar 

Název BP: Imperiální válečný kabinet jako důležitý faktor provývoj vztahů Velké Británie a jejích 

dominií (kolonií) zaprvní světové války? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 

Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

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

Z formálního hlediska nelze práci mnoho vytýkat. Autor od počátku čtenáře seznamuje s tím, jak 

bude postupovat a jak je samotná práce strukturována. Práce je celkově přehledná, autor je pečlivý 

v odkazování na relevantní zdroje, když využívá i primární zdroje ve formě zápisů z jednání 

imperiálního válečného kabinetu.  

 



 

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 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

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) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Práce formuluje jasné výzkumné otázky a autor je na ně schopen nalézt odpovědi. Práce je veskrze 

popisná, samotná komparace a analytický přístup je spíše potlačen ve prospěch deskriptivního 

přístupu k celé problematice. Jako hlavní problém práce spatřuji to, že z ní není jasné, zda autor 

dospívá k originálním závěrům, či nikoli. Není zřejmé, zda autor pouze replikuje dosavadní literaturu a 

potvrzuje to, co bylo napsáno jinde a jinými, anebo jeho zjištění posouvají bádání dále. V tomto 

ohledu v práci chybí „state of the art“, což je jedna z klíčových a zásadních věcí odborného textu. Co o 

dané problematice již víme, kam dospěl dosavadní výzkum? Kam lze směřovat další badatelské úsilí? 

 

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. 

Celkově se jedná o kvalitní bakalářskou práci, z níž je patrné zaujetí autora pro danou 

problematiku. Autor zapracoval do své bakalářské práce úctyhodný seznam relevantních zdrojů a 

literatury, na kterou poctivě odkazuje. Práce má logickou strukturu, autor se v závěru vrací ke 

stanoveným výzkumným otázkám, na které odpovídá. Není zřejmé, zda má práce přidanou 

hodnotu v tom, že přináší nějaká nová zjištění, nový či originální pohled na zkoumanou 

problematiku, či jen reprodukuje dosavadní stav výzkumu. 

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: 24. 5. 2019 Podpis: _______________________ 


