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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  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

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

2 

*) 
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:   Autor kombinuje dva styly poznámkového 
apartátu - v textu a pod čarou.       
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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:   Autor používá metodu obsahové 
analýzy Dělnických listů. Čtenáře seznamuje s výsledky, bohužel se nedozvíme, jak přesně 
autor postupoval. Autor si zvolil obsáhlé a podrobné kódování článků, ale nevysvětluje, jak a 
proč zvolil zrovna toto kodování (např. proč autor zvoli samostatnou kategorii "drogy", což je 
problematika ne přímo spojená s Dělnickou stranou). 
Autor analyzuje jednotlivá období a zahlcuje čtenáře čísly. Pro přehlednost by bylo více než 
vhodné vložit do textu grafy a tabulky, které by rozhodně usnadnily čtení. Dále by bylo 
vhodné graficky srovnat jednoltivá období, aby byl pozorován vývoj. 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:  Bakalářská práce kombinuje politologický přístup s obsahovou analýzou 
textů. Autor velice podrobně rozebírá Dělnické listy a srovnává texty na časové a obsahové 
ose. Získává tak rozsáhlé množství dat, se kterými seznamuje čtenáře. Bohužel obří množství 
číselných údajů, která autor pokládá vedle sebe, činí práci značně nepřehlednou a velice 
náročnou na čtení. Zároveň srovnání jednotlivých období by si zasloužilo větší pozornost. Přes 
uvedené nedostatky však práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Vývoj Dělnické strany rozdělujete do čtyř etap dle spolupráce s jinými subjekty. Dalo by se na 

základě témat v jednotlivých letech nalézt jiné časové dělení?  

5.2 Kam byste na základě analýzy textů řadil Dělnickou stranu dle tradičních štěpících linií, dále na 
ose systémovost-antisystémovost a dle témat krajní pravice uvedených v úvodu Vaší práce? 

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

velmi dobře 
 



 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


