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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? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

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

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

Celkové hodnocení formální stránky práce D 
 

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

Struktura práce je místy chaotická a některé celky na sebe nepříliš dobře navazují. V práci je 

nezanedbatelné množství gramatických chyb, někdy i hrubých. V citacích je normou uvádět i číslo 

strany, pokud není parafrázován zdroj jako celek. U tabulek a grafů jsou někdy chybějící popisky, 

zároveň pod nimi úplně absentuje, z jakého zdroje jsou zpracovány.  

 



 

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 

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 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 
 

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

Poněkud netradičně si autor klade výzkumné otázky a definuje hypotézy až v druhé polovině práce. 

Práce odpovídá na jinou výzkumnou otázku, než jakou si definuje. Otázka zněla: „proměnily se vztahy 

hnutí antifa s vysokými politickými představiteli…“, nicméně vztah antify a politiků Demokratů a 

Republikánů autor ve skutečnosti nezkoumá. Marně se snažím zjistit, proč autor do práce zahrnul 

tabulku z webu allsides, která rozděluje americká média do „škatulek“ podle ideologického zabarvení 

(ani nemluvím o tom, že nijak nerozebírá, na základě jaké metody toto škatulkování je prováděno) – 

s tabulkou v dalších oddílech již vůbec nepracuje. Zároveň vůbec nemluví o tom, jak kóduje, zda 

mediální zmínky o antifě v New York Times a na webu Fox News jsou pozitivní, negativní, či neutrální. 

Pozitivně hodnotím zdůvodnění výběru případů k analýze dat. Ačkoliv teoretické a analytické oddíly 

jsou dobře napsány, úvod a závěr působí spíše dojmem slohového cvičení, nežli akademického textu. 

S velkým náskokem nejlepší částí textu je historická kapitola, ve které se autor pokouší mapovat vznik 

a vývoj antify – přibližuje i terminologické problémy, kdy je v médiích často pojem „antifa“ spojován 

s nějakou skutečně existující a jasně definovanou organizací, kterou bezpochyby není, a autor to 

dobře dokladuje.   

 

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. 

Předložená bakalářská práce působí velmi rozpačitým dojmem a je z ní poměrně jasně vidět, že 

byla autorem dopisována na poslední chvíli. Zvolené téma je velmi zajímavé a skýtá zásadní 

potenciál pro relevantní výzkumná zjištění – antifa je skutečně v americkém mediálním prostoru 

skloňována prakticky neustále a rozhodně existují velmi signifikantní rozdíly ve způsobech, jakými 

o tématu informují. Autor si definoval výzkumnou otázku a hypotézy, které chtěl zkoumat: 

odpovídá na ně jen v omezené míře. Prokazuje, že dokáže adekvátně pracovat s odbornými zdroji, 

pokus o obsahovou analýzu je v rámci možností taktéž relativně zdařilý, ačkoliv mohl být 

důkladnější. Navzdory všem těmto výtkám však práce splňuje minimální požadavky kladené na 

bakalářskou práci oboru Politologie a mezinárodní vztahy, a k obhajobě ji proto doporučuji, za 

předpokladu, že se autor při obhajobě adekvátně vyjádří k problémům s prací, které tento posudek 

identifikuje.  



 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Dle jaké metodologie bylo určeno, zda jsou mediální zmínky o antifě v New York Times a na Fox News 

pozitivní, negativní či neutrální?  

 

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: E 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       
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