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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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

C 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

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

Práce je strukturovaná do logických a v zásadě logicky navazujících celků. Způsob zpracování je však 

problematický. Struktura by měla být lépe (podrobněji) definovaná, čtenář se těžko orientuje v textu 

(formální oddělené podkapitoly věnované STAN, SPD nebo ČPS). Tabulka na str. 22 nemá uvedený 

zdroj. Literatura je nedostatečná: autor vychází z poměrně malého počtu titulů, od kterých se pak 

dostává k dalším (které však už zjevně autor práce nečetl, např. Simon Hug nebo, což je naprosto 

nepochopitelné, Jiří Kunc). 



 

 

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 

E 

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) 

D/E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

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

Práce je velmi povrchní, nic nepřinášející. První stránky (do str. 8) jsou ve své podstatě přinejmenším 

nadbytečné, prakticky však i problematické (k čemu slouží definice strany? Další část je neméně 

problematická: autor se sice nějakým povrchním způsobem snaží definovat, co znamená pojem nová 

strana, ale prakticky se to nakonec stejně nedrží (novost u SPD a STANu je značně relativní, u Pirátů 

bychom také mohli argumentovat, že to nová strana není). Méně sporné by bývalo bylo řešit strany, 

které (formálně) nově vstoupily do dolní parlamentní komory a neřešit jejich novost (sice by práce nic 

víc nepřinesla, ale aspoň by se nejevila jako kompilát různých nesourodých přístupů a odkazů). Práce 

je navíc posetá různě nevyhovujícími přístupy či pojmy („pátou stranou“ v r. 2010 jsou dvě, TOP 09 a 

VV str. 13, US-DeU jako nová strana – nehledě na to, že většina členů a hlavně elity prošla ODS, atp.). 

Někteří (bezproblémově dostupní) autoři jsou naprosto nevhodným způsobem využiti (především 

pak J. Kunc a jeho re/konstrukce stranických systémů jsou převzaty od knihy, která zřejmě tvoří 

hlavní pilíř poměrně krátké literatury, konkrétně Charvát a Just, 2016).  

 

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. 

Práci nelze hodnoti kladně, autor sice poměrně poctivě přináší základní faktografie ke třem 

sledovaným politickým subjektům, ale teoretický základ je nedostatečný, zmatený a nevyužitý, a 

prakticky nepřináší práce nic nového. 

 

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 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě jen velmi slabě. 

 

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: 10. 6. 2020 Podpis: _______________________ 


