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Posudek oponentky bakalářské práce 

 
Jméno studentky: Aneta Válková 
 
Název práce: Komparace programových prohlášení britské labouristické strany a britské 
konzervativní strany ve volbách roku 2010. 
 
Jméno vedoucího práce: PhDr. Josef Stracený, CSc. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

 x  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  x  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 x  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 

Cíl odpovídá názvu práce, nicméně domnívám, že to, co autorka označuje za dílčí cíl 
„hodnocení reálného výkonu zahraniční politiky současné konzervativní vlády Davida 
Camerona,” představuje zcela jiné téma práce a autorka by udělala lépe, pokud toto téma 
vynechala. 

Vzhledem k cíli a k názvu práce, by autorka měla více rozpracovat komparativní metodu, 
uvést kritéria komparace a samotné komparaci věnovat větší část práce než několik málo stránek 
v závěru. Tento postup by vedl i ke vhodnější struktuře práce, která b více odpovídala zvolenému 
cíli a metodě. 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.  x  

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.  x  

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.  x  

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

   

 

V práci chybí řádná aplikace komparativní metody, provázání teoretické (obecná definice 
pojmu politická strana a volebního programu) a komparativní části. Samotná analýza 
srovnávaných programů je dosti povrchní, v poznámkách pod čarou chybí odkazy na stránky 
a seznam literatury je dosti chudý. 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   
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3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

 x  

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   

 

Aneta Válková správně odkazuje, nicméně v poznámkách pod čarou chybí odkazy na 
stránky či alespoň kapitoly daných publikací. Při komparaci politických programů by pak 
možná bylo na místě větší citování přímo z programů. 

 

V. Otázky k obhajobě 

1) Proč si autorka nezvolila kritéria komparace a jaká kritéria se domnívá, že měla zvolit. 

2) Proč autorka nepracovala s anglickou literaturou, která by byla obzvláště vhodná 
vzhledem k tématu práce? 

 

 

Navržená známka          

Dobře. 

 

Datum: 27.8.2013     

 

Podpis oponenta/oponentky práce:  

Zuzana Kubišová 


