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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a 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:   
Předložený text se svým charakterem odlišuje od původního projektu. Autorka sice 
dodržuje základní vymezení tématu, ale zvolila pro své srovnání (o zamýšlené komparaci 
nemůže být vzheldem ke zvolenému postupu řeč) cestu pouhé prezentace běžně 
dostupných a více méně známých faktů. Původně zamýšlené využití metody rozdílu v práci 
následně není vůbec využito, což by sice bylo možné akceptovat, ale pouze pokud by 
autorka rozhodnutí o změně přístupu ke zpracování uvedla a vysvětlila, resp. aplikovala 
jiný relevantní metodologický přístup. To ale nečiní. Práce se tak nezdůvodněně odchyluje 
od původního záměru, což se podepsalo na tom, že se ve výsledku jedná prakticky pouze o 
deskriptivní text, který by spíše odpovídal bakalářské než magisterské diplomní práci. 
Důvodem k tomuto "zúžení" metodologického východiska a charakeru práce může dle 
mého soudu být, že závěrečný text nebyl se mnou jako školitelkou vůbec konzultován a 



neměla jsem tedy možnost autorku na toto odchýlení od původního záměru a jeho 
neadekvátní dopad na charakter závěrečného textu upozornit.   

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  3 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

4 

*) 
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 práce:       
Práce je především deskriptivní, byť nelze textu upřít informativní hodnotu týkající se 
snahy popsat vnitřní strukturu Labour Party v kontextu regionální problematiky. Autorka 
nesporně vycházela z vhodných a informativně relevantních zdrojů a popisné pasáže textu 
je možné hodnotit jako odpovídající původnímu záměru. Většina práce však postrádá 
jakýkoli přínos (např. informace o výsledku voleb bez analýzy příčin nemá žádnou přidanou 
hodnotu). Text v mnoha kapitolách, zvláště pak v závěrečné části, působí jako narychlo 
dopracovaný (např. v textu není zdůvodněno, proč autorka připomíná v úvodu práci 
Duvergera či Sartoriho, jejichž závěry pak v textu nevyužívá). Práce tak bohužel postrádá 
vypovídají hodnotu. Pokud jde o využití dostupných informativních zdrojů, autorka vychází 
z několika nesporně relevantních odborných textů, ale současně využívá zbytečně 
základních přehledových českých textů (Rovná) či zdrojů zpravodajského charakteru (ČT 
24); potřebná data by bylo vhodnější dohledat v originálních zdrojích.            

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 3 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2-3 

3.4 Dodržení citační normy 3 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

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

3-4 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

3 

3.8 Grafická úprava 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 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:    



Formální stránka textu je rovněž nepříliš kvalitní. V práci jsou gramatické nedostatky 
(psaní velkých písmen, překlepy, chybná slovní spojení), formulace v některých částech 
textu vyvolávají dojem nepříliš vhodného převodu anglického originálnu do češtiny (např. 
využití programu LP); mnohá tvrzení ztrácejí obsahovou hodnotu často právě kvůli 
nekvalitní stylistické formulaci (prochází celým textem). Chybně jsou v textu uváděny 
odkazy pod přílohami (datace, odkazy na zdroje apod.) i názvy příloh (uváděné údaje 
neodpovídají názvu tabulek); autorka rovněž nezdůvodňuje, proč některé tabulky jsou 
uvedeny v textu a jiné jako přílohy práce, stejně tak nejsou přílohy pro obě teritoria - 
Skotsko a Wales - analogické (není např. zdůvodněno, proč autorka vybírá ze všech 
v regionech působících stran pouze tři).      

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

Shrnující komentář:      
Výsledný text diplomové práce postrádá přidanou analytickou hodnotu. Celkové 
zpracování svědčí o tom, že autorka se tématu při závěrečném zpracování nevěnovala 
odstatečně a omezila svou práci frakticky pouze na deskripci. Práci chybí jakákoli snaha po 
skutečné analýze, o komparaci nelze ani hovořit. Text je navíc dosti krátký, byť formálně 
dosahuje stanoveného rozsahu.     

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

5.1 Jak by autorka zdůvodnila odlišnost postoje celobritského vedení LP ke své skotské a 
velšské odnoži? Kde lze dle jejího názoru hledat důvody tohoto odlišného přístupu?  

5.2 Jak autorka definuje regionální stranu a lze v souvistosti s LP hovořit o regionální 
politické straně?   

5.3 Jak by autorka klasifikovala regionální stranický systém Skotska, resp. Walesu a jaké 
klasifikační kritérium by pro své hodnocení zvolila a proč?  

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:    
Předložený text diplomové práce splňuje základní požadavky na příslušný typ práce jen velmi 
vzdáleně. Mnoho z původního deklarovaného záměru nebylo naplněno (a to nejen ve  vztahu 
k projektu). Práce má navíc mnoho formálních (gramatických a stylistických) nedostatků. 
Doporučuji sice práci k obhajobě, ale činím tak pouze proto, aby měla autorka možnost svůj 
postup před komisí obhájit a současně požaduji, aby komise ve svém závěrečném hodnocení 
zohlednila i odpovědi na všechny předložené otázky, které měly být zodpovězeny v rámci 
slibované analýzy.       
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
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