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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 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

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: 

Místy je vidět, že práce byla dopisována na poslední chvíli, v některých pasážích se vyskytují překlepy. 

Práce s citační normou je až na drobné odchylky v pořádku (nevím, proč autorka u některých zdrojů 

před rokem uvádí znak copyrightu). 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

D 

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 

B 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Propojení teoretické a „praktické“ (jevilo by se logičtější nazvat ji analytickou) části je v textu 

naznačeno, ale ne úplně dotaženo do konce. Od původního záměru zkoumat vliv komisí na politickou 

realitu bylo upuštěno a autorka přijala méně ambiciozní cíl, totiž konfrontovat teoretické vymezení 

komisí s jejich reálným fungováním a výstupy. Tohoto cíle bylo částečně dosaženo, ačkoliv je práce 

více deskriptivní, nežli analytická. Za problematické považuji nepříliš dostatečně zdůvodnění výběru 

případů – komisí ke zkoumání.  

 

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. 

Silnou stránkou práce je volba tématu, které je skutečně dosud nepříliš detailně prozkoumaným 

aspektem českého parlamentarismu. Vyšetřovací komise mají potenciál být velmi významným 

nástrojem, kterým Poslanecká sněmovna, potažmo Parlament ČR mohou plnit svou klíčovou 

kontrolní funkci. Autorka se pokusila zodpovědět, zda tento potenciál komise naplňují, daří se jí to 

však pouze v omezené míře. Sama konstatuje, že generalizovat na základě zkoumání tří vybraných 

vyšetřovacích komisí není příliš přesvědčivé. Hlavní přidanou hodnotou práce je část teoretická, 

která může posloužit jako poměrně solidní úvod do teoretického vymezení kontrolní role 

parlamentů a role vyšetřovacích komisí. „Praktická“ část by si však zasloužila více pozornosti a 

v této formě neposkytuje příliš hlubokou analýzu problematiky. Text však rozhodně splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci a lze jej proto doporučit k obhajobě.  

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Prosím autorku, aby při obhajobě detailněji rozvedla, jak vybírala případy komisí k analýze v 

„praktické“ části.  

 



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: 1. 9. 2019 Podpis: _______________________ 


