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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je vysvětlit, proč uspěly inkriminované strany ve volbách 2015 a 2016 (to byly předčasné volby). 

Autorka v úvodu práce sází jasně formulované hypotézy, které se pak potvrdily v její analýze situace. Z tohoto 

hlediska byl cíl práce zcela jistě splněn. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je z hlediska věcného zpracování na velmi dobré úrovni. Autorka má vzácnou schopnost hned se soustředit 

na to podstatné a neutápět se v obecnostech a zdlouhavých popisech. Práce vskutku není pouhou deskripcí, ale 

politologickou analýzou v pravém slova smyslu. V práci sice nenajdeme obvyklou úvodní teoretickou kapitolu, 

jak by se slušelo, ale v tomto případě to nevadí, protože jsou četná teoretická východiska a různé koncepty 

používány průběžně v textu a hned aplikovány na zkoumanou problematiku. Takový přístup je dospělejší než 

„školské“ umísťování teorie dopředu práce a lze jej jen uvítat. Autorka by občas mohla některé koncepty snad 

použít precizněji (např. Sartoriho antisystémovost na str. 16), ale to je v kontextu celé práce spíše drobná výtka. 

Celkově je práce velmi dobře strukturovaná, jasná a přehledná. Práce se zdroji je na vysoké úrovni. Především je 

nutné vyzdvihnout autorčinu práci s původní španělskou literaturou.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z formálního hlediska je práce více méně bez závad. Občas pozlobí neúplný odkaz na literaturu (str. 6, pozn. 9). 

U tabulek bych uváděl celý odkaz hned pod ní a ne až v poznámce pod čarou. Některé tabulky jsou barevné (str. 

8), jiné černobílé (str. 26). To vše jsou však podružné nedostatky. Autorčina čeština je kvalitní. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená bakalářská práce nemá větších slabin. Její hlavní předností je skutečnost, že jde o skutečnou analýzu 

a ne o popis, navíc je to analýza teoreticky a oborově jasně určitelná. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jaké jsou vyhlídky Podemos a Ciudadanos do budoucna? Mají šanci na dlouhodobější úspěch? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

Datum: 1. 6. 2017        Podpis: 

 

 

 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


