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Pracoviště:
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
D
C
D
D

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

Hodnocení písmenem
B
C
E

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

C
C

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Relevantní a pro bakalářskou práci vhodné téma ke zpracování. Nicméně právě zpraování by mohlo být
kvalitnější. Po formální stránce je to velmi stručný Úvod práce, ale zejména pak chyby v odkazování - autorka
ve na můj vkus často ignoruje paginace a tedy neuvádí čísla stránek. V citační normě bychom našli ještě další
nedostatky (psaní závorek, v některých citacích chybí některé údaje apod.). Jako nedostatečná se mi také jeví
úplnost zpracované literatury. v české prostředí prací na podobné téma žen v politice mnoho není, proto by
nemělo být problematické udělat kvalitní rešerši a s knihami pracovat. Mám na mysli třeba práce Gelnarové
(Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v
politice podreprezentovány?), Havelkové (Jako v loterii: politická reprezentace žen v ČR po roce 1989),
Sokačové (Gender a demokracie: 1989 – 2009) a dalších. Když už jsem u literatury, nepoužíval bych označení
"Cizí zdroje"). Jinak je na práci vidět, že autorka se snažila práci odvést dobře. Snaží se postupovat logicky, i
když propojení teorie a praxe není vždy ideální. Práce je to dost popisná, někdy mám pocit že spíš intuitivní (viz
Závěr). Také se v ní místně objevují nepřesnosti (např. v roce 1920 nebylo volební právo udělano Češkám, ale
Čechoslovenkám). Myslím, že práci by prospšlo uvažovat více i v kontextu toho, jak s kandidátkami pracují
politické strany. Například otázka kvót na kandidátních listinách jistě ovlivňuje i kampaň jako takovou. Ostatně
jaké politické strany mají ve stanovách zakotveny kvóty pro ženy?
Práci k obhajobě doporučuji, i když se domnívám, že by jí prospělo ještě několik hodin kvalitnějího
zpracovávání.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)
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