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1. 1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a 
dojaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Práce má definovány cíle, a to poměrně solidně, avšak nejsou formulovány žádné pracovní hypotézy, 
a to ani implicitně. Je to dáno i tím, že vlastní badatelská část je nepříliš obsáhlá. Domnívám se, že 
základní cíle naplněny byly, avšak nic víc.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Práce je psána spíše v duchu prací University of Durham a je také v anglickém jazyce. Obsahové 
zpracování mě příliš neoslovilo, metody jsou dobře definované, práce má logickou strukturu, ale jsou 
definovány pouze cíle nikoliv však hypotézy. Práce na mě působí velmi rozpačitě. Je v ní velmi mnoho 
vysvětlování týkající se anglického prostředí, ve kterém byla práce prováděna, ale vlastní studie 
působí jak chudý příbuzný. Porovnám-li to s pracemi jiných studentů, kteří byli na stáži v Durhamu, 
pak výsledek je prostě chabý.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.):

Formální úprava je vcelku dobrá, což je vzhledem k nevelkému rozsahu práce a roční stáži na 
špičkové universitě snad samozřejmost. Práce má v literatuře pouze 25 položek, z nichž některé mají 
kuriózní vložku – „Lost citation. No access to Durham Library Site“. Jinak jsou práce převážně 
cizojazyčné.

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Je jasné, že napsat práci v angličtině není možno neocenit. To je rozhodně silná stránka práce. 
Rovněž základní koncepce práce je zajímavá, méně však vlastní realizace. Z výsledků je vytěženo 
minimum. Schází srovnávací analýza, statistické zpracování a také případná implementace na 
podmínky v ČR. Tady je nepochybně velký potenciál a také možná publikovatelnost, ale vyžadovalo 
by to mnoho další práce.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):



a) Proč nebyly použity ani elementární statistické metody?
b) Existovaly nějaké pracovní hypotézy? Vždyť práce má velký potenciál pro praktickou 

interpretaci.
c) Jakým způsobem by výsledky mohly být interpretovány v českém prostředí.

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Přes všechny výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.

V……………Praze…. Datum……9. 5. …2011. ………………………………….
     Podpis

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list.




