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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:  

Projekt práce avizoval rozbor vztahu KSČ k přijímané legislativě, přičemž zdrojem postojů strany mělo 

být i Rudé právo. Předložená práce analyzuje pouze projevy v parlamentu, kdy ve slovních spojeních 

promlouvajících poslanců a senátorů hledá rysy antisystémovosti. Autor tuto změnu v práci 

zdůvodňuje mj. nedostatkem vhodných zrodů, což lze jistě akceptovat, nicméně zúžení pojetí práce 

znamená i zúžení její vypovídací hodnoty o zkoumaném fenoménu.  

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) A 

Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

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

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

C 

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) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Autor zkoumá antisystémovost KSČ pomocí analýzy výroků jejích představitelů v parlamentu. Sám 

však konstatuje, že může jít o kritérium pouze dílčí, že je k posouzení antistémovosti nutné zvolit i 

jiná kritéria. Čili proto jsem dal za C, poněvadž práce je pojatá tak, že na stanovené otázky nemůže 

plně odpovědět. Čehož si je autor vědom a na druhou stranu, i ona dílčí analýza o KSČ mnohé 

vypovídá. 

 

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. 

Autor prokazuje znalost tématiky i historického kontextu, použil relevantní odbornou literaturu. 

Práce má logickou strukturu, oceňuji celkové metodologické pojetí výzkumu i jeho zpracování. 

Nicméně vypovídací hodnota takto pojatého výzkumu je omezená, ostatně, sám autor uvádí, že 

stenoprotokoly prošly cenzurou. A pak se také nabízí otázka, nakolik výroky poslanců vypovídají o 

skutečném charakteru dané strany, nakolik třeba jde o taktitku apod. Jak jsem již uvedl, autor si je 

těchto limitů vědom. Práce ale představuje podnětný směr výzkumu, kterému by se měl autor dále 

věnovat, jak ve smyslu vybrušování zkoumaných slovních spojení či rozšiřování zdrojů dat 

(například o články v tisku), tak ve smyslu interpretace zjištěných skutečnosti, jejich zasazování do 

kontextu. Tyto výtky jsou však zaměřeny spíše do budoucna, třeba pro případnou diplomovou 

práci. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, ji hodnotím velmi pozitivně. Nicméně 

vzhledem ke zde i výše učiněným výtkám hodnotím celkově za C. 

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 



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: 13. 1. 2020                                                           Podpis: _______________________ 


