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1)  Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu DP? 

☒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 
 
 
2) Hodnocení odborného charakteru práce 

Relevance tématu s ohledem na současný stav poznání A 

Původnost práce a přínos oboru B 

Relativní úplnost zpracované literatury a informačních 
zdrojů vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

A 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu B 

Úroveň zpracování použitých zdrojů B 

Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma 
výzkumu a sledované cíle 

B 

Celkové hodnocení odborného charakteru B 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 

 
Práce svým zpravováním odpovídá zvolenému tématu a odráží současný trend ve výzkumu 
vztahu devoluce, resp. decentralizace a celostátních politických stran, tedy dopad těchto 
procesů na vnitrostranickou strukturu celostátních stranických subjektů. Práce je tedy 
případovou studií, což odpovídá tomu, jak si diplomantka téma vymezila. Zvolený přístup pro 
zpracování zvolené problematiky je tedy jedním z možných, byť nikoli jediným možným 
způsobem. Deskriptivní charakter analýzy a souhrnné představení problému i jeho zařazení 
do celkového kontextu odpovídá cíli práce a jasně definovaným otázkám. 
Autorka pracovala s relevantní literaturou a využívala vhodně zdroje (programy strany na 
celostátní i regionální úrovni) a všechny tyto zdroje v textu rovněž odpovídajícím způsobem 
posuzuje z hlediska jejich vypovídací hodnoty. Za odpovídající pokládám rovněž zhodnocení 
relevantní literatury k tématu v úvodní části práce.  



Za zvláště povedenou pokládám část, v níž autorka představuje genezi velšské části Labour 
Party, která umožňuje pochopit vnitřní proměnu celobritské strany v souvislosti s devolucí. 
Kvalitní je rovněž analýza vnitrostranického napětí po roce 1999 představená na sporech o 
vedení velšské části strany. Bohužel textu poněkud chybí komplexnější závěr. 
 
      

3) Hodnocení formálních kritérií textu 

Logičnost struktury práce A 

Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

C 

Zvládnutí terminologie oboru C 

Dodržení citační normy A 

Úroveň poznámkového aparátu A 

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F) 
C 

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu 
a použitou argumentaci 

B 

Grafická úprava textu A 

Celkové hodnocení formálních kritérií C 
 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky 
pro jednotlivé body) 
 
Diplomová práce N. Vincové má po formální stránce odpovídající úroveň. Autorka nedělá 
chyby v dodržování citační normy (ani v textu, ani v závěrečném přehledu využité literatury a 
zdrojů), bohužel se jí nepodařilo v závěrečné úpravě textu eliminovat překlepy (některé 
problémy vyšinutí z vazby, chyby ve shodě podmětu s přísudkem apod.), což svědčí o 
zjevném nedostatku času na závěrečnou revizi textu. Přesto je ale diplomová práce napsána 
čtivým jazykem.  
Za výraz opomenutí v důsledku nedostatečné revize textu lze označit i skutečnost, že autorka 
neuvedla stránkování v souhrnném přehledu tabulek uvedených v textu (čtenář je pak na 
nemůže „odhalit“ jinak, než prolistováním celé práce). Jedná se o „nepříjemnost“, která 
komplikuje práci s textem, ale není to nic zásadního.  
Poněkud problematičtější je skutečnost, že autorka nemá vyjasněné označení de facto 
neexistujícího stranického subjektu, tedy velšské Labour Party, kterou v mnoha částech textu 
označuje jako politickou stranu, byť je to „toliko“ regionální část celobritské strany: 
neujasněnost terminologie je projevuje i v jiných částech textu: např. s. 15, kde autorka 
hovoří o „založení místních Labouristických stran“; podobně dále v textu užívá pojmu 
„federace mezi jednotlivými volebními obvody“, což je zcela zavádějící. Mohl by tak 
vzniknout dojem, že velšská Labour Party existuje již několik desetiletí, což autorka ve svém 
textu správně odmítá. Výklad a interpretace tak jdou proti užité terminologii. Přes tyto 
nedostatky sice nelze říci, že by výklad zásadně utrpěl, ale nelze pominout fakt, že textu 
podobné neujasněnosti bohužel uškodily.  
      
4) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 

 



Celkově je práce kvalitně zpracovaná, autorka jasně definovala téma a zaměření svého 
výzkumu, shromáždila relevantní literaturu a prameny, s nimiž pracovala odpovídajícím 
způsobem. Závěry, k nimž dospěla, jsou věrohodné a v textu dostatečně argumentačně 
podložené. Jisté nedostatky má text pouze v oblasti formální (stylistika) a terminologické, ale 
ani tyto nepřesnosti, byť v některých částech negativně ovlivňující porozumění výkladu, 
nemají vliv na vcelku kladné hodnocení práce.  
 

5) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 
a) Jak by autorka od sebe odlišila „devoluční“ a „politický“ kontext změn, o nichž v práci 

pojednává? V úvodu i v některých částech textu tyto dva pojmy staví proti sobě, resp. 
vedle sebe, jako cosi, co není zcela shodné. 

b) Jak autorka definuje – rozlišuje pojmy „regionální“ a „nacionalistická“ strana? 
Narážím na jisté nejasnosti v textu (viz s. 9) a jak tyto pojmy lze (nelze) aplikovat na 
britské podmínky?  

 
6) Navrhovaná známka: B  
 
Diplomovou práci k obhajobě: ano  
 
Navrhované hodnocení:   
 
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:       
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
 
      
 
Datum:     11. leden 2022    Podpis:     


