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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

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

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.5 Dodržení citační normy 3 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
4 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

3-4 



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

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:        
Práce vznikala nestandardně krátkou dobu. Autor mi první část práce doručil 9.4. Na 
spolupráci tak zbýval měsíc. To je velmi krátká doba. Text byl původně ve výrazně horším 
stavu než je současné podoba práce, přesto ani snaha autora dostát mým připomínkám 
neudělala z práce kvalitní text.  
V práci je ohromné množství stylistických nedostatků, překlepů a chyb. Formální úprava je 
dost hrozná. Řádkování i zarovnání textu je nejednotné. Citace nejsou po formální stránce 
v pořádku. Při poslední konzultaci před odevzdáním práce jsem autora upozornil, že po 
obsahové stránce je práce snad obhajitelná (byť s mnoha nedostatky - viz níže), ale 
podmínkou je, že práci odevzdá formálně v pořádku, zejména, že odstaraní gramatické a 
stylistické chyby. To se nestalo a navíc přibyly nedostatky z hlediska formátování textu.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3-4 
*) 

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

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:        
Po obsahové stránce není tato bakalářská práce nijak atraktivním čtením. Autor slibuje 
analýzu, nakonec se však celá práce uchýlila více k despripci. Sice se místy pokouší o 
analytické závěry, avšak obvykle na základě převzatých analýz a dat. Výklad je poněkud 
chaotický a navíc značně povrchní. Analýza, která by šla více do hloubky, v podstatě chybí. 
V práci se objevují faktické nepřesnosti, případně jsou fakta problematickým způsobem 
interpretována. Přesto, po obsahové stránce by snad mohla být tato bakalářská práce 
obhajitelná s hodnocením dobře.   

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:       Slabé stránky práce jsem již popsal a vyloženě silné stránky práce 
nemá.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Zhodnoťte veškeré příčiny dnešní absence jednostranické parlamentní většiny? 

5.2 Vysvětlete, co znamená v případě FPTP "bias" a jaké jsou jeho příčiny?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 

                            
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:    
Práci hodnotím mezi stupni dobře a nevyhověl. Jak jsem již napsal, hodnocení dobře jsem si 
dokázal představit, pokud by práce byla odevzdána v pořádku po formální stránce. To se však 
nestalo. Rozhodnout, zda je práce obhajitelná a hodnotitelná stupněm dobře, by tak měla 
zejména samotná obhajoba práce.  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


