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Posudek vedoucího bakalářské práce 
  

 

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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

2.3 Ucelenost výkladu  3 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

2.8 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). 

 
Práce věnuje nepřiměřeně velký prostor historii Dánska a Švédska v EU a pozadí 
britského referenda o vystoupení (celá třetí a čtvrtá kapitola), na samotnou podstatu 
práce - analýzu dánské a švédské reakce - pak zůstává velmi malý prostor. Mnoho 
informací v těchto kapitolách není prezentováno v přímé vazbě na otázku práce či 
faktory, které autorka ve zdůvodnění reakcí politických představitelů hledá, a jejich 
význam pro práci tak není jasný.  
Jazyková úroveň práce je sice obecně velmi dobrá, bohužel ale autorka opakovaně 
používá slovo "vně" ve významu "uvnitř", což je z hlediska významu práce hodně 
matoucí (např. "(premiéři Dánska a Švédska) vidí budoucnost svých zemí vně 
evropských struktur", s.26 apod.). 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

3.4 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). 
 

Po odborné stránce je práce slabší. I když používá relativně velké množství 
relevantní literatury, definice a odůvodnění vybraných faktorů (ekonomciké aspekty, 
přístup k evropské integraci, spolupráce v rámci evropských institucí) je poměrně 
kusé a povrchní. Není například jasné, zda a jak je skandinávksý euroskepticismus 
podobný britskému a jestli to je pro práci relevantní, ani jaký význam má různý vztah 
současných vládnoucích stran v Dánsku a Švédsku k evropské integraci pro analýzu. 
Pokud je euroskepticismus stran relevatní, bylo by zřejmě vhodné uvádět stranickou 
příslušnost představitelů i v analytické části práce. Podobně je nejasné, zda se 
v případě hlasování v Radě jedná o výsledek spolupráce nebo shodu způsobenou 
společnými zájmy, a jestli by v tom pro práci byl nějaký rozdíl.  
Samotná analýza se bohužel omezuje na stručný popis několika málo výroků 
hlavních představitelů, i když ambice autorky byly původně větší.   

 

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

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce je jasně strukturovaná, s jasně definovaným cílem / otázkou. Bohužel je velká 
část práce věnována spíše popisu historického kontextu (nejdelší třetí kapitola je 
v podstatě pouze zdůvodněním výběru Dánska a Švédska pro analýzu), kratší 
kapitoly pak faktorům, jenž měly být použity v analýze, a analýze samotné. Navzdory 
množství a kvalitě použitých zdrojů nebyla literatura dostatečne využita právě při 
výběru, definici a operacionalizaci těchto faktorů a samotný analyzovaný materiál je 
poměrně omezený. Vzájemný vztach zvolených faktorů je nejasný - nejsou například 
úzké ekonomické vztahy a význam euroskepticismu příčinou podobných zájmů, a 
tedy i blízkosti zemí při hlasování v Radě? Autorka přichází se závěrem, že svoje 
postoje představitelé Dánska a Švédska nejčastěji odůvodňují ekonomickými zájmy - 
jak by ale například vypadalo odůvodnění vztahující se k "spolupráci" v institucích 
EU? Ve výsledku je tak analýza velmi stručná, s omezenými závěry.  



 

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

Vzhledem k náročnosti zvoleného tématu (malé množství analyzovaného materiálu lze 
přičíst krátké době, která od výsledku referenda a následných kroků UK uplynula) jsem 
zvažovala i hodnocení velmi dobře a v případě kvalitní obhajoby bych se k němu 
přiklonila. 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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