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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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

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

Formální stránka práce je až na drobné stylistické nedostatky v pořádku, kontrola plagiarismu podle 

Urkundu i Turnitinu též v pořádku. 

 

 

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 

B 

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 B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Autor se rozhodl zkoumat stále aktuální a relevantní téma zavedení a (ne)udržení systému 

Spitzenkandidátů při výběru předsedy Evropské komise. Rovněž jasně stanovil vcelku ambiciózní cíl 

tento institucionální vývoj teoreticky vysvětlit, a to použitím metody shody k určení, který ho ze třech 

typů nového institucionalismu nejlépe vysvětluje. Cíl práce a její teoretické uchopení jsou na vysoké 

úrovni a jsou jednoznačně nejsilnější stránkou práce. Bohužel použití metody operacionalizace 

proměnných a závěry v některých aspektech trpí občasným zmatením či nižší přesvědčivostí 

argumentace. Například se jedná o finální formulaci první hypotézy („Systém spitzenkandidátov sa 

ujme, ak ho vyhodnotia členské štáty ako menej efektívny.“  Nemělo to snad být naopak? Navíc 

obsahuje jako nezávislou proměnnou efektivitu, ne přímo transakční náklady v práci zkoumané). 

Navzdory tomu považuji aplikaci teorií, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o bakalářskou práci, za 

vcelku zdařilou. Práce má také určité nedostatky, pokud jde o terminologii spojenou s EU: Autor 

v úvodu práce uvádí, že bude v textu Evropskou radu nazývat zkráceně Radou. Takovéto zjednodušení 

však není možné, jelikož „Rada“ je oficiální název instituce z dřívějška známé autorem zmíněné jako 

Rada Evropské unie. Autor by měl také rozlišovat mezi schválením a volbou předsedu EK Parlamentem. 

 

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. 

Cíl práce je relevantní vzhledem k přetrvávající aktuálnosti tématu a jeho nedostatečného 

teoretického uchopení v dosavadní literatuře. Text pracuje s dostatečným množstvím zejména 

sekundárních zdrojů, zohledňuje všechnu relevantní literaturu k tématu Spitzenkandidátů i 

dostatečnou literaturu k teoretickému ukotvení. Slabší stránkou práce je její argumentační 

přesvědčivost, občas ještě zhoršená stylistickými nedostatky. Navzdory této výhradě hodnotím práci 

jako kvalitní, ve snaze aplikovat teorie přesahující ambice většiny bakalářských prací. 

 

 

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: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       
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