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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 C 

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

B 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu B 

Úroveň zpracování použitých zdrojů C 

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) 
 

Celkově je práce z odborného hlediska uspokojivá, byť neúplně dotažená. 
Terminologie mohla být o poznání lépe zvládnutá, zjm. bereme-li v potaz početnou literaturu 
zabývající se jak stranickými organizacemi, tak i víceúrovňovým vládnutím. Ve velké míře se 
zvolená základní literatura (představená v úvodní části) vytrácí a není dostatečně využita 
v samotném textu, resp. analýze. Předložená práce je v tomto ohledu primárně deskritpivní, 
což je znát nejen z celkového textu, ale především ze závěru. Pakliže v textu lze spatřit 
odpovědi na zvolené (tři) základní výzkumné otázky, odpovědi si musí čtenář z velké části 
sám zhodnotit. Tento problém může být dán časovou tísní při sepisování práce. 
Literatura a zdroje odpovídají tématu a jsou správně zvoleny. Autorka odpovídá na zvolené 
otázky, byť mohla více dbát na jasnost odpovědí.  
 

3) Hodnocení formálních kritérií textu 



Logičnost struktury práce Vyberte známku 

Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

C 

Zvládnutí terminologie oboru C 

Dodržení citační normy A 

Úroveň poznámkového aparátu B 

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) 

Po formální stránce je práce v pořádku, byť lze najít překlepy. Argumentační schopnost je 
vcelku dostatečná, i když analýza mohla být o něco hlubší, v důsledku čehož byla známka o 
něco nižší, než být mohla. Problém je možná dán i tím, že je práce poměrně utlejší a 
primárně deskriptivní, nicméně je vcelku čtivá a vzhledem k nedostatku běžně dostupných 
informací i zajímavá a určitě přínosná. 
 
      
 
4) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 

 
Předložená práce je věnovaná poměrně opomíjené tématice (tj. dopad devoluce na 
proměnu vnitrostranické struktury Labouristické strany se zaměřením na případ velšských 
labouristů ) a nepochybně přínosná. Hlavní část práce (druhá kapitola) mohla být rozdělena 
do více tématických částí, které by nesledovaly nutně chronologický vývoj, zjm. pak první 
podkapitola věnovaná organizační struktuře mohla být komplexnějsí a delší. Vcelku je práce 
poměrně krátká, byť stále v normě DP. Práce je nepochybně přínosná a čtivá, nicméně bylo 
možné rozvést víc některé organizační aspekty (zjm. členství) a hlavně lépe propojit 
faktografii s teorií. Ta je sice rozvedena v úvodu, ale následně se k ní autorka nevrací a 
nevyužívá ji.     
 
5) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 
 
Mohla by autorka představit členskou základnu, zjm. její vývoj? 
Jaké existují vazby/vztahy WLP se Skotskou laboristickou stranou? případně s jinými 
stranami?    
 
6) Navrhovaná známka  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení:  C 
 



Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:   
 
Případně B dle obhajoby.     
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
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