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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? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

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: 

Místy jazykové chyby, např. „se samotnými rezoluci dostupnými“ nebo „Převezmeme-li definici 

autoritu Davida Lakea“. Liesbet Hooghe je žena; Moravcsik není Morvaczik. Práce je na můj vkus 

na BP dost dlouhá, místy by šlo psát úsporněji. Celkově je ale úroveň velice dobrá.  

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

A 

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 

B 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka A 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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

Práce je extrémně empiricky bohatá, pracuje se velkým originálním datasetem, její empirická část má 

některé podstatné charakteristiky vědecké práce. Kde má text relativní slabinu je částečná 

konceptuální neujasněnost (autorita vs. intrusiveness, delegation/pooling). To je nicméně u 

bakalářské práce na takto obtížné a „velké“ téma v pořádku a pochopitelné. Empirická analýze je ryze 

deskriptivní, postavená na vizuálním zobrazení dat. S těmi daty by šlo samozřejmě dělat mnohem 

více, ovšem – opět – na úrovni bakalářské práce je toto bohatě kompenzovaná ojedinělou šíří a 

hloubkou empirické analýzy. 

 

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. 

Práce má jednoznačně velice vysokou kvalitu. Autorka si zvolila konceptuálně i empiricky náročné 

téma, zároveň téma vysoce relevantní z hlediska stávajících diskusí v MV. Jednoznačně nejsilnější 

stránkou práce je ojediněle robustní empirický výzkum, který navíc přináší podnětné originální 

poznatky. Podle mě výzkum tohoto charakteru na takovýchto datech dosud nebyl proveden. To mluví 

samo za sebe. Dokonce bych řekl, že tento druh empirické analýzy s poznatky, ke kterým autorka 

dochází, může mít potenciál k publikaci v odborném časopise. Relativní slabinou textu je o něco 

volnější vazba na stávající diskuse v MV a jistá konceptuální neujasněnost. Vzhledem k tomu, že jde o 

bakalářskou práci, ale považuji tyto relativní slabiny za spíš okrajové – v zásadě jen poukazuji na to, 

kde by se práce mohla posunout dál. 

 

 

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: A 

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: 3. 6. 2021 Podpis: _______________________ 
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