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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) 

 
      

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

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

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

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) 

 

Autorka se pokusila o analýzu regionálních odnoží britské Labour Party po 
devoluci. Jedná se o relevantní a důležité téma. Nicméně položené výzkumné 
otázky jsou poměrně nejasně formulovány: Autorka na s. 3 píše, že chce zkoumat 
to, jak se strana "vnitřně vyrovnala s decentralizací země, nově vzniklými 
institucemi a novým stranickým systémem na sub národní úrovni". Teprve později 
v průběhu práce je jasné, co chce vlastně autorka řešit. Teoretický rámec práce 
není podán přehledně. Autorka zde pracuje s různými pojmy a autory. V analytické 
části se soustředí na pět základních proměnných, kde je výklad již konzistentní. 
Autorka poněkud posouvá rozlišení Katze a Maira - hovoří o "party in public", což 
chápe jako "postavení strany ve stranickém systému dle výsledků voleb" (s. 5). Ve 
skutečnosti je to ale "party in public office" a tento pojem se vztahuje k analýze 
strany ve volených orgánech (parlament a vláda). Obdobně je zavádějící chápat 
"party on the ground" jako "vnitřní" stranu, jak to uvádí autorka (s.9). Ve 
skutečnosti se jedná o úroveň řadových členů strany. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.4 Dodržení citační normy 2 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

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 s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

2 

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) 

 
Práce postrádá logickou strukturu. Autorka v kapitole "Metodologie a struktura 
práce" mísí představení struktury práce, metodologii a teorii. Strukturu práce 
mohla představit stručně v úvodu a pak věnovat zvláštní kapitolu metodologii a 
zvláštní kapitolu teorie, resp. pojmovému aparátu diplomové práce. V práci se 
objevují četné překlepy, na mnoha místech chybí odkazy na literaturu a autorka 
konzistentně, ale nesprávně odkazuje na zdroj, kdy používá znak "©". Závěr práce 
je poněkud rozvláčný, neukončeny a vyvolává zdání, že zde autorka pokračuje ve 
svém výkladu. Je poněkud překvapující, že autorka čerpá v drtivé většině ze 
sekundární literatury a jen výjimečně odkazuje na primární zdroje - tj. skotskou a 
velšskou odnož Labour Party. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 



Autorka zpracovala relevantní téma, které není v české odborné literatuře časté. 
Slabou stránkou práce je struktura práce, nejasný teoretický rámec či 
metodologie, které se vyjasní až v analytické části práce. Slabiny práce lze nalézt i 
v otázce zdrojů, odkazování na použité zdroje, jazykovou a formální úpravu textu. 

 

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

5.1 Odlišuje se nějak skotská či velšská odnož Labour Party programově od 
celobritské Labour Party?  

5.2       

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum: 30.5.2017                                               Podpis: 


