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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). 

 
Práce se od tezí odchyluje v zakotvení. Autor se oproti tezím více věnuje specifikům 
participace romské menšiny, a méně institucím samosprávy. Toto odchýlení je velmi 
vhodné, nicméně v práci není vysvětleno. Autor dále pracuje např. analýzou 
dokumentů apod., což v tezích příliš nerozvádí. I k tomu ale samozřejmě nelze mít 
výhrady. 

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 1 



porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

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

1 

*) 
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). 

 
U odkazů místy chybí uvedení konkrétních stránek zdrojů. Obecně je práce po 
formální stránce na vysoké úrovni. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2-3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  1-2 
*) 

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). 
 

Práce je s ohledem na standardy bakalářských prací vyspělá. Autor prokázal při 
zpracování velkou vytrvalost a pracovitost, velmi cenné je provedení šetření 
založeného na polostrukturovaných rozhovorech. Výhrady vyplývají zejména 
z celkové koncepce práce, jakkoliv ta byla reálně koncipována lépe než teze. Práci 
příliš neprospívá zaměření na dva (jakkoliv se to nezdá) dosti vzdálené cíle - analýzu 
participace romské většiny a analýzu volebního výsledku DSSS. Toto rozpolcení 
práci uškodilo. Autor se nemohl věnovat některým aspektům participace Romům, 
resp. institucím menšinové samosprávy v zakotvení, v rámci šetření nebyli zahrnuti 
respondenti z českobudějovické radnice nebo Úřadu vlády. A naopak analýza 
volebního výsledku DSSS je zkratkovitá, postulovaná kauzalita není opřena o 
výzkum voličského chování a jako pouze kontextuální je tak nevyhnutelně zkratkovitá 
a problematicky akceptovatelná. Při malém vzorku respondentů by pravděpodobně 
bylo vhodné scénář polostrukturovaného rozhovoru silněji strukturovat.   

 

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

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

Standardy práce jsou postavené velmi vysoko, práce je po formální i obsahové práci 
vyspělá, autor navíc zjevně odvedl obrovskou práci při terénním šetření a získávání 
respondentů. Výhrady směřují k duálnímu směřování práce, v důsledku kterého je 
analýza volebních výsledků slabinou práce. 

 

 

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

5.1 Práce obsahuje řadu tabulek přehledu Romů zvolených do institucí samospráv. 
Můžete blíže vysvětlit metodu identifikace Romů u jednotlivých přehledů? 

5.2 (Ne)domníváte se, že analýza volebních výsledků určité strany může vycházet pouze 
z výzkumu voličského chování? 

5.3       

 
 



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 5.6.2017                                      Podpis: 


