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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: 

K formální stránce práce nemám výhrady, kontrola plagiarismu přes systémy Urkund a Turnitin 

v pořádku. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

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) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Struktura práce se nejeví jako příliš logická. Začíná velmi obecnou teoretickou kapitolou, následuje role 

Evropské komise a nastolování agendy a obecný popis významu problému genderu a účasti žen na trhu 

práce. Až poslední, čtvrtá kapitola, obsahuje představení metody obsahové analýzy, samotnou analýzu 

rejstříku dokumentů Komise a její výsledky. Kapitoly ale nejsou jasně propojeny a cíl práce a hypotézy 

jsou zmíněné pouze ve stručném úvodu a pak až v poslední podkapitole 4.3. Teoretická část se k nim 

nijak nevrací. I když autorka v úvodu deklaruje, že hypotézy odpovídají racionalistickému a 

sociologickému institucionalismu, v prvním případě tomu tak není a druhá hypotéza je natolik obecná, 

že ji nelze ve výzkumném dizajnu ani nijak použít. Teoretické ukotvení práce má tedy určité slabiny. 

Samotná teoretická kapitola o novém institucionalismu je velmi stručná, z omezeného prostoru ještě 

ubírá vcelku zbytečný úvod k významu teorie jako takové. Vzhledem k tomu, že v obsahové analýze 

pak autorka zkoumá rámce (frames), ve kterých Komise agendu nastolovala, bylo by mnohem logičtější 

věnovat se užšímu konceptu framingu než novému institucionalismu obecně. Odhalení různých rámců 

v dokumentech Komise je empirickým přínosem práce, bohužel následná kvalitativní obsahová analýza 

je spíše popisem obsahu textů. Kapitola o Evropské komisi a nastolování agendy je o poznání 

informovanější a poskytuje vcelku kvalitní přehled literatury, i když některé body jsou nejasné. Např. 

proč je jednodušší iniciativu Komise přijmout než odmítnout, co je „odmítnutí“ a proč by vyžadovalo 

jednomyslnost? Navzdory této výhradě je ale tato kapitola patří k nejsilnějším stránkám práce. 

 

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. 

Mezi nejsilnější stránky textu patří práce s literaturou a prezentace problematiky nastolování 

agendy Evropskou komisí, v empirické části pak snaha o analýzu primárních zdrojů a definování 

rámců, ve kterých Komise téma žen na trhu práce prezentuje. Především práci s primárními zdroji 

je nutno ocenit. Teoretické ukotvení a zejména formulace výzkumných otázek a hypotéz, 

představení a použití zvolené metodologie jsou pak o poznání slabší.  

 

 

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: C 

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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