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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:  

Finální práce si za základ pro analýzu bere oficiální programy dvou hlavních stran – party platforms. 

Původní záměr byl zkoumat výstupy kandidátů. Toto odchýlení od projektu je v práci adekvátně 

zdůvodněno. Hlavním důvodem je lepší základ pro komparaci a dostupnost zdrojů. S touto změnou 

jsem jako vedoucí práce souhlasil a plně ji podpořil. 

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: 

Po formální stránce je práce prakticky bez jakýchkoliv nedostatků. Obzvláště vyzdvihuji jazykovou 

úroveň práce, která je nadprůměrná.  

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 
 

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

V práci je dobře zdůvodněn a popsán výběr dat k obsahové analýze. Hledání jednotlivých výrazů 

v party platforms je adekvátně popsáno, v následné analýze probíhá pokus o učinění zobecňujících 

závěrů o přístupu jednotlivých platforms k tématu. Ocenil bych využití většího kvanta odborné 

literatury a představení širší akademické debaty, nicméně stávající využití zdrojů je pro dosažení 

výzkumného cíle dostačující. Závěry, které je možno činit z takovéhoto typu analýzy, jsou logicky do 

značné míry omezené, nicméně poskytují vhled do různých přístupů, jaké politické strany zaujímají 

k tématu transgender Američanů ve svých hlavních programových dokumentech.  

 

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. 

Bakalářská práce je zdařilým pokusem využít party platforms Demokratické a Republikánské strany 

k analýze toho, jak strany ve svých programových dokumentech pracují s tématem práv 

transgender osob, které je v posledních letech velmi často diskutováno jako jedno z dalších bojišť 

nikdy nekončící americké „kulturní války“ mezi konzervativci a liberály. Teoretická část poskytuje 

základní přehled o dané problematice. Obsahová analýza platforms ukazuje, že ačkoliv ani jedna ze 

stran si nemůže téma dovolit ignorovat, přístupy k němu jsou diametrálně odlišné. Práce s daty, ať 

už po kvantitativní, či kvalitativní stránce, se pečlivě drží v začátku definované metodologie a 

poskytuje tak relevantní závěry. Ocenil bych, kdyby podkapitola shrnující genezi přístupu obou 

stran k tématu bývala byla obsáhlejší – některé nesporně relevantní závěry považuji za tak trochu 

nevyřčené, spíše jen naznačené.  Některé pasáže místy formulačně sklouzávají k subjektivnímu 

hodnocení přístupu stran jako dobrého, či špatného – nicméně stále si zachovávají dominantně 

analytický charakter, a vyvozované závěry jsou podloženy relevantními daty. I přes tyto dílčí výtky 

text považuji za kvalitní bakalářskou práci, která si jasně vymezuje svůj cíl a metodu, postupuje 

logicky a dochází k relevantním závěrům v souladu s výzkumným záměrem, který si definuje. Práce 

se mnou byla pravidelně konzultována a dle mého soudu naprosto splňuje požadavky, které jsou 

na IPS kladeny na kvalifikační práci bakalářského stupně.  

 



 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Jedním z významných zjištění práce  je, že Republikáni ve svých platforms často transgender issues 

„schovávají“ pod širší téma náboženské svobody. Pokuste se stručně představit, jak tato dvě témata 

v praxi propojují. Jaké k tomu stranu mohou vést důvody?  

 

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: A 

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

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) V závislosti na výkonu u obhajoby dávám komisi ke zvážení 

hodnocení A nebo B. 
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