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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:  

  

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 A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké)   
Celkové hodnocení formální stránky práce A 
 

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

Práce je po formální stránce na velmi kvalitní úrovni. Mírně ji snižují pouze občasné pravopisné chyby 
vyplývající ze špatného skloňování nebo zaměňování spojovníků a pomlček. Dále jsou kapitoly Obsah, 
Seznam použitých zkratek nebo strany 38–40 podbarveny šedou, respektive červenou barvou. Další 
výtky už jsou skutečně minoritní – např. obrázek č. 1 na str. 8 je kvůli velikosti spíše nečitelný, 
obrázek č. 7 na str. 30 je zdeformován a třeba v případě poznámky č. 98 a podobných by ty měly 



začínat velkým písmenem a končit tečkou. V závěrečném seznamu literatury by pak sekce ze sborníku 
měly být uváděny s rozsahem příslušných stran.   

 

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) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 
 

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

Po obsahové stránce je práce velmi kvalitní. Stanoveny jsou sice tři dimenze komparace způsobů 
komunikace obou koalic, ale dopředu nejsou určena pevná kritéria pro hodnocení v rámci nich – to 
trochu svádí k subjektivní interpretaci dat. Klíčovou otázkou zde ale je, zda je možné tato kritéria 
nastavit. Dále není zcela jasné, proč se název druhé dimenze neodkazuje k vlastním komunikačním 
kanálům a třetí k výstupům externím – aktuálně jsou názvy obou dimenzí vzájemně se překrývající, 
což je mírně matoucí. Práce poněkud opomíjí zasazení svých výsledků do existujícího stavu poznání a 
závěry jsou spíše dílčí, chybí jeden společný a ucelený. V neposlední řadě pak práce obsahuje dvě 
problematická tvrzení. Zaprvé na str. 32 bych neřekl, že koalice Pirátů a Starostů by byla kvůli 
způsobu spolupráce neznámá – obecně platí, že známá byla velmi, což dokládají živé diskuze o ní ve 
společnosti. Zadruhé neplatí, že pro přednostní zisk mandátu je třeba získat „alespoň 5 % z celkového 
počtu udělených preferenčních hlasů“ (viz str. 12), nýbrž z celkového počtu hlasů odevzdaných pro 
kandidátní listinu. Výsledky kontroly systému Turnitin jsou bezproblémové. 

 

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. 

Bakalářská práce se zabývá aktuálním a nepochybně relevantním tématem jednotnosti 
komunikace obou vzniklých koalic před sněmovními volbami v roce 2021. Text je po formální 
stránce až na drobné výjimky bezproblémový. V rámci odborného obsahu autor vhodně nastavil 
jasnou výzkumnou otázku a svůj výzkum založil na oprávněných teoretických východiscích. 
V metodologické části si následně formuje tři dimenze samotné komparace, částečným 
nedostatkem jsou pouze chybějící předem nastavená objektivní kritéria pro srovnání – zde je 
ovšem otázkou, nakolik je to možné, což závisí na existující literatuře. Provedená komparace 
v rámci jednotlivých dimenzí je přesvědčivá a vede k jasným dílčím závěrům. Autor pak sice 
nevyvozuje jeden finální závěr o srovnání jednotnosti komunikace obou koalic, práce však i tak 
přináší velmi zajímavé poznatky a je založena na rozsáhlém datovém podkladu. Jelikož má text 



pouze menší nedostatky ve formální i obsahové rovině, doporučuji práci k obhajobě, a to při 
udělení nejlepšího možného stupně. To bych si ale dovolil podmínit přesvědčivým zodpovězením 
otázky celkového srovnání jednotnosti komunikace obou koalic. 

 

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

Která ze dvou koalic měla jednotnější předvolební komunikaci a na základě jakých objektivních kritérií 
tak soudíte? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

  

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)   
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