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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:  

  

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

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
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: 

Práce je po formální stránce velmi kvalitní. Pokud je možné zmínit některé dílčí nedostatky, je to 
například způsob citování zákonů – odkazovat by se na ně na místo databáze (Beck-online) mělo 
rovnou názvem příslušného zákona. U odborných článků by se v seznamu literatury nemělo uvádět 
datum citování a elektronický zdroj. Poslední „výtkou“ snad může být jenom to, že poznámka pod 
čarou č. 39 má vyšší stupeň řádkování ve srovnání s dalšími poznámkami. Tento komentář už je ale 
natolik nicotný, že jen dále svědčí o formální kvalitě bakalářské práce. 



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 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

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) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka A 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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

Práce se prezentuje vysokou kvalitou i po obsahové stránce. Stanovuje si zcela jasné pole výzkumu, 
otázky k bádání a rovněž na ně dostatečně odpovídá. Autorku lze ocenit také za velmi podrobný 
poznámkový aparát, který nejenom kvantitou, ale zejména kvalitou vhledu do politických debat v 
podstatě odpovídá další bakalářské práci. Mírně kritická výtka směřuje k formulaci tří „hypotéz“ v 
rámci praktické části práce. Jistou formou hypotézy je totiž v podstatě jen třetí z nich (naplnění 
výstupů komise), zbylé dvě lze nazvat spíše jako výzkumná kritéria než hypotézy. V práci bych jako 
čtenář rovněž ocenil přehledovou tabulku se třemi vybranými komisemi, kde by byla vždy uvedena 
informace o počtech jednání, délce působení, časovém zařazení, vyhodnocení zmíněných tří oblastí 
hodnocení apod. Podobná tabulka by určitě pomohla i samotné autorce při zodpovězení výzkumné 
otázky.  

 

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 je velmi zdařilým počinem a více než dostatečně naplňuje všechna kritéria kladená na kvalitu 
bakalářské kvalifikační práce. Autorka prokázala schopnost ukotvit svůj výzkum teoreticky, navázat 
praktickou částí s vhodným výběrem metodického přístupu a naplnit tak všechny předem 
definované cíle. Jakékoliv případné nedostatky jsou spíše formálního charakteru a nijak zásadně 
nesnižují vysokou úroveň práce. Obecnější poznámka může směřovat k absenci širší diskuze na 
téma, proč je důležité právě tento institut zkoumat. V současné podobě práce autorka pouze 
v jejím úvodu zmiňuje častou mediální atraktivitu jednání komisí. V rámci podobné diskuze by 
práce mohla i šířeji rozebrat možný výhled ve věci fungování sněmovních komisí. Celkově ale více 
než rád zopakuji, že práce má velmi vysokou úroveň a je proto možné ji hodnotit nejlepší možnou 
známkou. 

 

 

 



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

Proč jste v tezích původně navrženou komisi o titulech ze Západočeské univerzity v Plzni nahradila ve 
finálním výzkumu komisí o mýtu? 

Jaké další výzkumné otázky by měly být zodpovězeny v navazujícím výzkumu institutu vyšetřovacích 
komisí Poslanecké sněmovny? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě: Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

  

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)   

 

Datum: 4. 8. 2019 Podpis:  


