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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 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: 

Práce je logicky strukturována a je napsaná srozumitelně a přehledně. Struktura odpovídá cílům a 

metodě práce. Práce vhodně využívá na několika místech tabulek a vizualizace, které vždy pomáhají 

čtenáři s porozuměním předávaných informací. Připojení interview guide v podově přílohy je 

pozitivní a na poměry bakalářské práce nadstandardní.  

 



 

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 

A 

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

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka A 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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

Práce má jasně vymezený cíl primárně deskriptivního, který nicméně plně naplňuje předpoklady pro 

realizaci deskriptivního výzkumu v politologii, především pak vzhledem k dosavadní absenci dat v této 

oblasti a mimořádné relevance tématu v současnosti. Na poměry bakalářské práce je pak výjimečné, 

že práce má porměrně skromný cíl a soustředí se na kvalitní a hluboký výzkum při zodpovězení svých 

výzkumných otázek.  Díky tomu stejně jako díky důsledné aplikaci metodlogických postupů má práce 

argumentační hloubu očekávatelnou spíše od diplomové než bakalářské práce. Jedinou oblastí, ve 

které by práce mohla představitelně být zlepšena je využití většího spektra především zahraniční 

literatury, nicméně vzhledem k těžišti práce v českém kontextu a případu a sběru vlastních původních 

dat se jedná o velmi okrajovou výtku.   

 

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 je celkově na velmi vysoké úrovni v řadě ohledů přesahující očekávání kladená na bakalářské 

práce. Věnuje se vysoce aktuálnímu a přitom dlouhodobě opomíjenému tématu, sbírá formou 

rozhovorů zcela původní data, která přitom výrazně posouvají dosavadní znalost o empirii ve 

zkoumané oblasti a pokládají kvalitní základ pro další výzkum. Metodologická úroveň přitom 

skutečně umoňuje reflektovat závěry práce v dalším výzkumu. Autorka navíc ve vhodné míře 

sesbíraná empirická data sama analyzuje a vyvozuje z nich možná rámcová doporučení a další 

implikace zjistění pro praxi i další výzkum. Vzhledem k tomu lze práci jednoznačně hodnotit za A a 

vyzvat autorku k perspektivní publikaci v recenzovaném periodiku.  

 

 

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: 13. 5. 2021 Podpis: _______________________ 


