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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Deklarovaným cílem práce je analýza vlivu italského hospodářského zázraku v ekonomické, politické a sociální 

oblasti a dělnického hnutí. Cíl a výzkumné otázky práce jsou formulovány jasně a srozumitelně.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor se ve své práci věnuje zajímavému tématu. Jeho zpracování by si ale zasloužilo větší pozornost. Zcela 

chybí teoreticko-metodologické ukotvení práce, na jehož základě by autor provedl operacionalizaci vlivu na 

jednotlivé segmenty italské společnosti, která by mu umožnila vybrané segmenty analyzovat. Neexistence 

výzkumného rámce se projevuje ve vysoké popisnosti práce. Tu navíc umocňuje příliš široce zvolené tematické 

vymezení práce. S ohledem na rozsah bakalářské práce by bylo vhodnější si zvolit jeden či dva segmenty a ty 

následně hlouběji analyzovat. Práce by si zasloužila rovněž hlubší rozbor analýzy stavu debatu k tématu, aby 

bylo jasné, kam autor tuto debatu posouvá. Uvedený rozbor literatury je příliš stručný a o stavu debaty neříká 

vůbec nic.  

Práce s literaturou je na odpovídající úrovni.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální a jazykové stránce práce odpovídá požadavkům na kladeným na tento typ prací. Použité zdroje jsou 

citovány správně, jen ne vždy aturo uvádí tečku na konci citovaných děl.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově lze konstatovat, že se jedná o původní, solidní popisnou práci. Chybí hlubší analýza zvoleného 

problému, jež by vycházela z jasně vymezeného teoreticko-metodologického rámce. K provedení hlubší 

analýzy by bylo rovněž vhodné téma více zúžit. Větší pozornost by si zasloužila rovněž analýza debaty 

k tématu, na jejímž základě by autor mohl jasně uvést, kam svojí prací tuto debatu posouvá či jak ji 

prohlubuje. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Jak by zhodnotil dnešní postavení Itálie z hlediska ekonomického a politického. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

I přes uvedené nedostatky lze práci k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení D. 
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