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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  2-3 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

2.3 Ucelenost výkladu  3 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

2.5 Dodržení citační normy 3-4 

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

1-2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Z formálního hlediska je práci třeba vytknout nekonzistentní úpravu odkazů 
z hlediska velikosti písma a zejména chybějící seznam použitých zdrojů na konci 
práce. BP je také velice krátká - cca 23 stránek vlastního textu (s. 12-34). 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  3 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

4 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  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). 
 

Bakalářská práce je bohužel velice slabá po odborné stránce. Jednak je poměrně 
krátká, což samo o sobě problémem být nemusí, ale celkově předložený text působí 
odbytě. V práci takřka absentuje pojmový rámec, který by pak autorka konzistentně 
používala pro vlastní analýzu. Vymezení dvou hlavních postojů: eurofobie (vč. dvou 
podskupin: anti-europeanismus a euroskepticismus) či eurofilie poněkud je 
nedostatečné vzhledem k pluralitě proudů uvnitř Konzervativní strany. V odborné 
literatuře se nabízí širší škála postojů, která by autorka mohla využít. Analýza vývoje 
postoje strany k EU je velice povrchní. S ohledem na ambici pokrýt období 2005-
2017 je prostor věnovaný zkoumané problematice velmi malý, navíc se autorka místy 
zabývá z hlediska cílů práce nerelevantními tématy (např. popisuje priority volebních 
manifestů, které se ovšem tématice EU až na výjimky netýkaly). Zcela chybí 
postižení vnitřní debaty k zásadním tématům jako je odchod strany z EPP a založení 
Evropské strany konzervativců a reformistů na půdě Evropského parlamentu. Chybí 
také analýza úvah, které předcházely vyhlášení referenda o tzv. Brexitu. Chybí též 
dostatečné zohlednění UKIP, se kterou strana soutěžila o voliče aj. 

 

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

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

Práci D. Řezníčkové považuji za neobhajitelnou. Práce trpí závažnými formálními a 
teoretickými/konceptuálními nedostatky. I z metodologického hlediska je práce 
problematická. Není jasné, podle jakého klíče autorka vybírala postoje strany, resp. 
jejích představitelů. Vhodnější by byla systematická analýza vývoje postojů, nebo 
obsahová analýza debat, programů či výroků. Práci ale "potápí" až samotná analýza, 
resp. její povrchnost, neúplnost a zkratkovitost. Není jasné, jak velký vliv měly 
jednotlivé skupiny (podle jejich postojů k EU) uvnitř strany. Je zřejmé, že ne všechny 
debaty probíhaly zcela veřejně a transparentně, nicméně v práci zcela absentuje 
zevrubnější popis řady momentů, které jsou pro názorové posuny uvnitř strany k EU 
naprosto klíčové. Závěry práce tak nejsou přesvědčivé a ostatně nijak nepřibližují 
samotnou debatu, ani názorové posuny k EU uvnitř strany. 

 

 

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 nedoporučuji 

 

Navrhované hodnocení: nedoporučující  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
Hlavní slabiny BP D. Řezníčkové vyplývají z časové tísně, nikoli z neschopnosti 
zpracovat kvalitní BP. Domnívám se proto, že je v zájmu samotné autorky obhajobu 
nad přepracovaným textem zopakovat, neboť její schopnosti bezesporu převyšují 
úroveň zpracovaného textu BP, který předložila jako nedopracovaný.  
 
 
 
Datum: 10.6.2017                                      Podpis: 


