
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS! 

 
AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Šotolová  Jméno: Tereza  
 

NÁZEV PRÁCE: Krize impéria: Velká Británie na přelomu 19. a 20. 
století 
 
AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení: Kučera Jméno: Tomáš 

Pracoviště: IPS 
 
TYP POSUDKU: Posudek oponenta 

 
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  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

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) 

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:  Stať práce je historickým vyprávěním o 
tématech, které snad mají vztah jak k výzkumné otázce, tak i k sobě navzájem, autorka se ale 
nijak nesnaží explicitně vyjádřit význam vyprávěné látky na řešení výzkumné otázky. Úvod a 
závěr jednotlivých kapitol bych považoval za minimální nástroj k vysvětlení tohoto významu.  
 
Celkem kvalitní jazykovou úroveň narušují pouze excesivně dlouhé odstavce (např. na straně 
12-14 odstavec přesahující 2 strany) 
 
 

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  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 

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: Bakalářská práce je primárně 
deskriptivní biografií, jejíž páteř tvoří informace a argumentace z monografie Travise 
Crosbyho Joseph Chamberlain: A most radical imperialist. Autorka si v poměrně kvalitním 
úvodu klade výzkumnou otázku a nabízí hypotézy, nicméně řešení této otázky v samotné stati 
je spíše implicitní. Explicitně se autorka k otázce vyjadřuje až v samotném závěru. 
Deklarovaná metoda detailně analyzující případové studie zcela neodpovídá tomu, o co se 
práce snaží. Sotva lze hovořit o případové studii bez sebemenší reference ke konceptu či 
teorii. Práce je tak čistě historickou studií (biografií politika), jejíž hlavním přínosem je, přesně 
jak autorka deklaruje, prezentace poznatků z britské akademické literatury v čj.    

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

Shrnující komentář: Práce si klade za cíl vysvětlit, jaké politické, sociální či jiné faktory vedly J. 
Chamberlaina k úsilí změnit tradiční politiku volného obchodu. Autorka nabízí dvě hypotézy: 
1) změna vnímání britského imperialismu v důsledku búrské války a 2) politický boj 
konzervativců s liberály. V závěru práce je tato otázka do určité míry zpracována, nicméně 
stať s výzkumnou otázkou a hypotézami koresponduje pouze volně a implicitně. Spíše než 
aktivní snahou zodpovědět otázky a ověřit hypotézy se text práce zdá být veden dílem 
jednoho autora (Crosby 2011), což autorka v úvodu také přiznává. Určité pochybnosti tak 
vyvstávají nad tím, zda-li tato práce přispívá k oboru politologie a MV něčím více, než jen 
prezentací poznatků z anglické literatury v čj.        

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Hypotézy se zaměřují pouze na domácí úroveň analýzy. Jakou úlohu však mohly sehrát 

strukturálně ekonomické faktory, tedy fakt, že valná většina ostatních států v této době již 
měla protekcionistická opatření zavedena? 



5.2 Práce věnuje značný prostor osobnosti J. Chamberlaina. Lze jeho úsilí zavést imperiální tarif 
vnímat jako zcela nekonzistentní s jeho předchozími stanovisky? V jakém smyslu ano, v jakém 
smyslu ne?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         
 
 
 
Datum: 14.1.16                                               Podpis: 


