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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 Petr Jüptner 

Pracoviště IPS 

Posudek Oponent/ka 

Jméno a příjmení autora/ky BP:Nikola Vincová 

Název BP: Vztah britské vlády k regionálním vládním orgánůmve Skotsku a Walesu po roce 1998 

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

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:  

Autorka původně deklarovala analýzu pěti proměnných faktorů. Následně deklarovala, že se zaměří 

pouze na jeden. Toto zúžení je vzhledem k širšímu rozptylu ambicí práce vhodné, při takto zásadní 

změně by jej však mělo provázet podrobné zdůvodnění, ke kterému nedochází (s ohledem na roli 

kulturních a zejména ekonomických faktorů). 

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 D 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

E 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) C 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

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

Úvod práce je poněkud „zkomprimovaný“ a ne vždy jasný a srozumitelný. Některé pasáže struktury 

by bylo možná vhodnější „přesadit“ jinam, např. kapitola 1 obsahuje historický kontext, kapitola 2 se 

chce zabývat vztahy po 1998, ale opět se vrací do historického kontextu v kapitole 1. Deklarovanému 



schématu práce by možná přispělo jednotné členění empirické části (např. struktura dle voleb Jazyk 

či jiného kritéria). Jazyk na mě místy působil „překotně“, jakoby tok myšlenek byl rychlejší než jejich 

písemné zachycení. Místy se objevují pravopisné chyby…….např. v Závěru Scotland Office a Wales 

Office zaujímali……V některých pasážích se necituje (např. str. 11). Odkazy na internetové zdroje pod 

čarou neodpovídají normě (mj. neobsahují data stažení – ta však jsou v bibliografickém souhrnu na 

konci práce). Velmi nešťastné je ve všech typech prací uvádět formulace „do současnosti“ apod. bez 

časového ohraničení – autorce tak byl asi naschvál „vyměnen“ státní tajemník pro Skotsko – zpráva 

vyšla dva dny po nahrání práce do SIS – David Mundell však bude v SIS navždy „současný“. 

 

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 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

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) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

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

Práce formuluje hypotézu a výzkumnou otázkou, ale její sledování nebylo pro autorku jednoduché – 

práce vychází především ze zákonů, sekundární literatury a médií. Široký záběr práce byl možná spíše 

na škodu jasnému fokusu – práce se místy zabývá top-down/bottom-up, ptá se po příčinách devoluce  

a jejích proměn, často se však zabývá jejím nastavením (prokazovat zde kauzalitu je těžké) a vývoj 

před 1998 nechává v empirické části stranou (což je v pořádku, ale může to ohrozit hledání přičin). 

V empirické části je silně akcentována počáteční fáze devoluce, směrem k roku 2017 ukončujícím 

zkoumané období se kvantum zpracovaných zdrojů snižuje.  

 

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. 

V předchozích částech posudku jsem se pokusil upozornit na možné nedostatky předložené práce, 

na jejichž eliminaci by se autorka mohla zaměřit v navazujícím studiu. Přes uvedené dílčí problémy 

splňuje práce požadované náležitosti a odpovídá parametrům chronologicky pojaté analýzy vývoje 

devolučních procesů ve Spojeném království a Nikola Vincová jí věnovala náležitou pozornost a píli.  

 

 



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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Když se podíváme na publikované aktuální výzkumy v UK, opravdu jsme si jisti, že ekonomické 

atributy devoluce (stále) nejsou důležité? 

 

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: D 

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: 2. 9. 2019 Podpis: _______________________ 


