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AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Blažková   Jméno: Pavlína  
 

NÁZEV PRÁCE: Skotští liberální demokraté  
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení: Říchová Jméno: Blanka  
Pracoviště: katedra politologie 
 
TYP POSUDKU: Vyberte typ posudku 

 
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:    
Práce je plně v souladu s původními tezemi a předpokládaným zaměřením analýzy. Autorka 
navíc mohla čerpat mnohé informace díky přímým kontaktům s představiteli strany, což jí 
umožnilo rozšířit kapitolu o vnitřní struktuře strany. Práce tak zaznamenala vhodné rozšíření 
a posílila možnost ucelého zhodnocení působnosti strany na skotské, resp. britské politické 
scéně.        

 
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 

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 - 

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:     
Autorce se podařilo v přehledném textu začlenit postavení a proměnu vlivu skotských 
liberálů, resp. liberálních demokratů v průběhu druhé poloviny 20. století do celkového 
kontextu britského politického systému. Za chvályhodnou lze pokládat snahu po důrazu na 
zmapování vnitřní struktury strany a zvýraznění jejího regionálního významu (případ Orknejí a 
Shetland). Práce je ucelenou případovou studií, která je postavena nejen na znalosti 
relevantní literatury, ale využívá i dokumentů a informací, které autorka získla přímo ze 
stranických zdrojů.          
 

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 je precizně zpracovanou případovou studií o konkrétní politické straně. Autorka klade 
důraz jak na zhodnocení významu skotských liberálních demokratů jakožto relevantní 
politické strany na skotské scéně, ale začleňuje tyto poznatky do širšího kontextu britské 
politické scény. Jí uváděné argumenty (především důraz na lokální význam vlivu strany ve 
Skotsku) jsou jasně formulovány a vhodně doloženy. Vhodná je rovněž "aktualizace" spojená 
se začleněním výsledku britských voleb 2015 a připomínky požadavků obyvatel Orknejí a 
Shetland na zvláštní referendum v případě prosazování skotské nezávislosti na Británii 
v budoucnu.   
 

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

Shrnující komentář:    
Předložený text bakalářské práce je kvalitní případovou studií, která splňuje všechny 
požadavky kladené na tento typ diplomové práce. Autorka získala a využila všechny dostupné 
zdroje informací a zpracovala logicky strukturovaný, ucelený přehled. Prokázala rovněž 
schopnost zhodnotit vliv a význam analyzované politické strany v širším, tj. celobritském i 
celoskotském kontextu.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1       



5.2       

5.3       

 
 
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: 14. 5. 15                                               Podpis: 


