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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 1 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

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 2 

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:   Autorka si snad mohla dát větší práci 
s přílohami: zpracovat je v češtině a sjednotit jejich grafickou úpravu a ne je pouze přebírat 
(kopírovat) z jiných publikací.       
 

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 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1-2 
*) 

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:  Na s. 25 autorka uvádí tabulku 
s přehledem hung parliament. V tabulce uvádí typ dva vlády (menšinová x koalice). To je 
ovšem nepřesné, protože mohou vznikat i menšinové koalice či menšinové jednobarevné 
vlády. Na s. 27 je tabulka v tomto ohledu již v pořádku.        

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:    
V prvé řadě je třeba říci, že zkoumat příčtiny tzv. hung parliament je velice obtížné, neboť 
tato situace je výsledkem více faktorů. Autorce se nicméně podařilo naznačit hlavní odpovědi 
(nalezené kauzální souvislosti mezi jednotlivými faktory a výsledky voleb je nemožné). 
Autorku je třeba ocenit, že tyto faktory hledala mezi krátkodobými a dlouhodobými 
událostmi a trendy. Pozitivně také hodnotím, že se autorka pokusila o analýzu účinků 
volebních systémů (FPTP a AV), které fungují jako katalyzátor lidové vůle, a postihla mezi 
nimi značné rozdíly.  Jednotlivé faktory by bylo možné analyzovat poněkud precizněji a 
hlouběji, nicméně autorka pracovala pečlivě, vycházela z relativně širokého okruhu zdrojů a 
prokázala schopnost teoretické i analytické práce, a proto hodnotím její bakalářskou práci 
stupněm výborně.     

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Lze interpretovat vítězství UKIP ve volbách do EP v roce 2014 jako potvrzení teze o konci 

bipartismu ve Velké Británii? 

5.2 Popište hlavní rozdíly mezi účinky volebního systému AV a FPTP. 

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: 27.května 2014                                               Podpis: 


