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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:   
Práce odpovídá původnímu zadání a neodchyluje se od původního cíle. Zpracování sice 
postrádá výraznější analytickou podobu, ale je přehledné.         

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 4 

3.5 Dodržení citační normy 1-2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
3 

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:  
Text je po formální stránce bez větších problémů, byť některé stylistické nedostatky dávají 
tušit, že autorka dosti výrazně čerpala z anglických zdrojů (některá sdělení však nejsou zcela  
srozumitelná: "Pomocí médií Toryové komunikovali Labouristicku stranu jako nekompetentní 
k ustanovování sociálních dávek…."), někdy chybí odkazy, resp. bylo by možné očekávat, že 
autorka nějaký zdroj svých údajů uvede (např. výčet členů Cameronova kabinetu, kteří se 
klonili k Brexitu). Jindy by si zase uvedené hodnocení zasloužilo vysvětlení (efekt černé vdovy). 
Zásadnější formální nedostatek textu ale spočívá v tom, že autorka (alespoň v nahraném 
znění práce do SISu) neuvádí stránkování.  
Za zcela nepřijatelné je ale nutno označit neuvedení žádné (!) literatury. Předpokládám, že se 
jedná pouze o formální opomenutí, ale nemohu ho akceptovat. Odkazy v poznámkách 
nemohou tuto část formáních požadavků nahradit.          
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  4 

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:   
Úplnost zdrojů a literatury nelze fakticky příliš posoudit, neboť přehled chybí. Proto hodnotím 
stupněm nedostatečně, byť v poznámkovém aparátu odkazy existují.  
Výklad je logický, práce je přehledná, ale trochu chybí autorce větší soustředění na zvolené 
téma. Práce se rozpadá na dva "logické" celky, a to na určité přiblížení celkového 
programového směrování Konzervativní strany a na její programovou "evropskou tematiku". 
Výklad by si zasloužil trochu větší propracovanost a koncentraci na hlavní zvolené téma. Na 
okraj lze připomenout, že autorka nikde neuvádí originální název strany, v textu pouze uvádí 
tři (nikoli pouze dvě, jak deklaruje) varianty označení strany.           

 
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 ve svém obsahovém základu splňuje požadavky na bakalářskou práci v oboru PMV, byť 
po formální stránce má zásadní nedostatek (viz výše). Je to přehledný, avšak nikoli analytický 
text na zvolené téma.         

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak by autorka vymezila voliče konzervativní strany (sociální a pod. charakteristika)? Jak se 

voličská základna strany ve sledovaném obodbí proměnila a jaký to mělo dopad na program 
strany?  



5.2 Jaká byla "shoda" mezi voliči Konzervativní strany a občany hlasujícími v referednu pro Brexit?  

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: 1. 6. 2017                                               Podpis: 


