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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 

B 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

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) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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. 

K velmi aktuální problematice, kterou je participace mladých lidí v politice, kolegyně přistoupila 

poměrně zdařile. Hodnotná je především analýza dat získaných z dotazníkového šetření, velkým 

benefitem práce jsou i přehledné tabulky a grafy. Kolegyni se podařilo získat velký počet odpovědí od 

respondentů z organizací, kterými jsou Mladí konzervativci, Mladí lidovci, TOPtým, Mladí zelení, 

mSTAN a Mladí občanští demokraté. V případě dalších organizací byla kolegyně úspěšná již méně, 

proto nebyly do analýzy zahrnuty. Obraz, který práce poskytuje je tak bohužel neúplný, nelze to ale 

přímo klást za vinu autorce textu. Finalizaci práce nejspíše ovlivnila i pandemie a s ní spjatý přesun 

komunikace do online prostoru. Že se text bude poměrně detailně věnovat analýze sociálních sítí se 

totiž v tezích explicitně neuvádí. V tezích autorka textu naopak uvádí, že se třetí část práce bude 

věnovat jedné organizaci, která se bude nejvíce vyčleňovat. Autorka v tezích avizovala, že taková 

organizace by byla detailněji rozebrána, dojít mělo i na rozhovory s hlavními představiteli organizace. 

V závěrečném textu tato část chybí a absence není příliš vysvětlena (kolegyně v závěru textu pouze 

konstatuje, že si respondenti v podstatě ve všech oblastech rozuměli). Text jako celek přesto 

znamená důležitý krok pro další výzkum málo probádané problematiky mládežnických organizací. 

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Autorka textu uvádí, že někteří mladí lidé nechtějí být svázáni s určitou organizací (počet členů 

současných mládežnických organizací je navíc poměrně nízký, stejně jako důvěra v politické strany). 

Jak by tedy vysvětlila a hodnotila vysoký počet členů Socialistického svazu mládeže před rokem 1989? 

 

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.       
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