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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:  Téze odpovídají standardům obecně kladené na teze. 
Výsledná práce se odchyluje od tezí, ale odchýlení je vhodné a přínosné.   

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 1-2 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh / 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
1 

*) 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:  Předložená bakalářská práce je přehlédná a 
vcelku čtivá. Formální kritéria jsou splněny bez závažnějších problémů.        
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 
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:  Práce řeší velmi širokou problematiku 
zjm. z hlediska časového období. Proto taky v některých částech je argumentace poněkud 
zjednodušená, což je spíše výzva k prohloubení analýzy v rámci diplomové práce. Přínosem 
práce je určitě zasazení SLD do širšího kontextu (prostorový a časový), což umožňuje čtenáři 
pochopit různé úrovně tohoto stranického fenoménu. Chályhodné je i to, že autorka stihla 
doplnit několik poznámek ke květnovým volbám. Chybí důslednější prezentaci vnitřní 
organizace strany.  

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

Shrnující komentář:  Velmi zajímavá bakalářská práce, prezentující vhodným způsobem vývoj 
Skotské liberální demokratické strany v kontextu jak Velké Británie tak i Skotska. Práce 
pracuje jak s dostupnou literaturou tak i se stranickými materiály. Popis vývoje SLD resp. 
britských liberálních demokratů a argumentace jsou na velmi dobré úrovni. Přístup a analýza 
jsou bezproblémové. Práci považuji za povedenou a doporučuji jí k obhajobě. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jakou roli hraje SLD v rámci ALDE? 
5.2 Bylo by možné přiblížit-upřesnit jak vnitřně funguje SLD, např. kolik členů má, jejich role 

apod.? 
5.3 měl-má výsledek LD v britských volbách 2015 dopad na SLD? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
výborně 
 
 
Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 



 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


