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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? 

D 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) C 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

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

Z formálního hlediska lze autorce práce vytknout slabší stylistiku a až příliš volné zacházení s 

klíčovými pojmy, které vedou k nejasnostem či nedorozumění. Nelze např. směšovat politické a 

vládní krize, neboť jsou to dva různé pojmy. Autorka dále hovoří o analýze diskurzu, ale v BP žádná 

analýza diskurzu není. Autorka hovoří o federální vládě v roce 1970, ale z textu je patrné, že 

k federalizaci došlo až v roce 1995. Součástí BP jsou i přílohy, ovšem snad vyjma jednoho grafu, který 

ukazuje délku sestavování vlád se různé další grafy a tabulky netýkají přímo samotných vládních krizí. 



Spíše se jedná o kontextuální informace, které jsou i tak pro účely BP relevantní. Grafické zpracování 

většiny tabulek je rozdílné. Určitě by bylo vhodnější, pokud by byly zpracovány jednotným způsobem 

namísto pouhého překopírování z jiných zdrojů, což může vést k chybějícím údajům. Např. graf č. 5 

ukazuje  vývoj agregovaného volebního zisku tří stran (Volksunie, Vlaams Belang a N-VA), který je 

ovšem ukončen v roce 2010, byť by jistě nebylo složité zpracovat vlastní a zejména aktualizovaný 

graf. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

E 

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

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

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) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

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

Autorce se nepodařilo zformulovat jasné zaměření práce, o čemž svědčí rozdíl mezi výzkumnou 

otázkou (“Způsobil nárůst volebních zisků vlámských regionalistických stran vládní krize v letech 

2007–2008, 2010-2011 a 2018-2020?” a stanovenou hypotézou (“Příčinou vládních krizí (je) v 

Belgii národnostní konflikt mezi Vlámy a Valony, který nebyly politické elity schopny 

překonat“). Hlavní slabinou práce je její povrchnost a zkratkovitost. Autorce se nedaří jít hlouběji 

pod povrch, než jsou zpravodajské články belgických médií. Autorka ulpívá na povrchu problémů 

a její výklad sklouzává do podoby chronologie tří belgických vládních krizí, byť místy do výkladu 

prostupuje koncept konsociační demokracie a náznaky analýzy. O povrchnosti též svědčí poměrně 

krátký rozsah BP. Co hůř: autorka věnuje historickému vývoji Belgie větší pozornost než 

samotným vládním krizím. Vládní krize v letech 2010-1 je představena v rozsahu cca 17 řádků. 

Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že vládní krize jsou popsány jen v podobě přehledu 

zkompilovaného z belgického zpravodajství. Nebylo by  vhodnější využít politologických 

konceptů a  vice využít koncept konsociační demokracie? Nebylo vhodnější předem stanovit 

porovnatelné parametry vládních krizí a na základě nich pak srovnávat vládní krize? Závěry, ke 

kterým autorka dochází, nejsou nijak originální a jsou zformulovány v obecné rovině. Zjištění 

práce, byť znějí logicky a intuitivně, nejsou vystavěny na přesvědčivé argumentaci a analýze. 

 

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. 

 



Silnou stránkou práce je samotné téma, které si jistě zaslouží zpracování. Oceňuji i snahu autorky 

využít koncept konsociační demokracie pro analýzu belgických vládních krizí. Slabinou práce je její 

povrchnost, určitá neujasněnost toho, co je primárním cílem práce, což se projevuje 

v nevyváženém obsahu práce: samotným vládním krizím je věnován menší prostor než 

kontextuálním kapitolám. Autorce se nedaří systematicky pracovat s konceptem konsociační 

demokracie předložit analytický, argumentačně podložený test. Místo toho mají stěžejní kapitoly 

(o vládních krizích) podobu chronologického přehledu o průběhu těchto krizí, kdy se autorka opírá 

převážně o zpravodajské články. Chybí tu ale politologický rozměr a skutečná analýza vládních krizí. 

Samotný pojem vládní krize je v BP neujasněný a nedostatečně vymezený.  Chybí jasné a 

srozumitelné porovnání vládních krizí na základě předem zvolených charakteristik (např. hlubší 

příčiny, spouštěč, sporná témata, aktéři, délka krize, způsob řešení atp.). 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Jak byste definovala pojem „vládní krize“? 

 

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: D 

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: 11. 5. 2021 Podpis: _______________________ 
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