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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
1. Odpovídá
schváleným
tezím

2. Odchyluje se od
tezí, ale odchýlení je
vhodné a v práci
zdůvodněné

3. Odchyluje se od
4. Neodpovídá
tezí a odchýlení není schváleným
vhodné a v práci
tezím
zdůvodněné

1.1.
Cíl práce
x
1.2.
Metoda práce
x
1.3.
Struktura práce
x
*)
Označte „X“ vybrané hodnocení.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou
Bakalářské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2.2 Pochopení zpracované literatury
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Magisterské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
1
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
*)
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5

Bakalářské práce:
Logičnost struktury práce
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Oprávněnost a vhodnost příloh
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
Grafická úprava

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
*)

Magisterské práce:
Logičnost struktury práce
Zvládnutí terminologie oboru
Úroveň poznámkového aparátu
Dodržení citační normy
Oprávněnost a vhodnost příloh
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
Grafická úprava

1
1
1
1
1
1

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků)

Magisterská práce Magdalény Čápové se zabývá velmi zajímavým a poměrně aktuálním tématem britské
politiky. Téma uchopila věcně a analyticky, na základě studia dostatečného množství domácí i zahraniční
literatury. Práce má jasnou strukturu, sevřené téma, kterého se autorka po celou dobu důsledně drží, a jasně
položenou výzkumnou otázku, k jejímuž zodpovězení autorka systematicky shromažďuje argumenty. Při
jejich hledání postupuje chronologicky v čase. Periodizace, kterou si zvolila, je logická a vzhledem k tématu
dává jasný smysl. Práce je napsána velmi čtivým stylem a kultivovaným jazykem. Zajímavé informace tak
zpřístupňuje pro čtenáře velmi příjemným způsobem.
Diplomová práce Magdalény Čápové patří mezi ty, které je zajímavé si přečíst a příjemné na ní psát
posudek. Autorka svou práci konzultovala a psala ji s dostatečnou časovou rezervou. Své připomínky k práci
jsem formuloval ještě v době konzultací před odevzdáním, proto již žádné nepřináším ve svém posudku.
Práci považuji za velmi zdařilou a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři):
5.1
Je možné odhadnout, zda je vzestup volebních zisků Liberálních demokratů jevem přechodným, nebo
dlouhodobým?
5.2
Může mít na charakter stranického systému vliv očekávaná alternace ve vládě, tedy stále
pravděpodobnější vítězství konzervativců v příštích volbách?
5.3
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)
výborně – velmi dobře – dobře – nedoporučuji k obhajobě
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků)

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

