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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☒Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 35 NS) Zvolte položku. 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

F 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) F 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

V bakalářské práci nedává příliš smysl rozdělení na teoretickou a analytickou část. Práce nepracuje s 

žádnou teorií. Pod teoretickou částí má autor na mysli jen to, že popisuje jednotlivé výbory a v 

analytické části popis pokračuje deskripcí legislativního procesu a vybraných zákonů. V práci tedy 



chybí jak teorie a metodologie, tak vlastní analýza. Bakalářská práce má dvě přílohy. První se vztahuje 

k počtu výborů v PS od roku 1992, druhá ukazuje na počty členů výborů. Tyto přílohy se ale jen 

nepřímo vztahují k cíli práce, který je „analýza činnosti výborů Poslanecké sněmovnyParlamentu 

České republiky a jejich vlivu na výsledky návrhů zákonů. Součástí tohoto cíle jepopsat jejich funkci, 

analyzovat jejich význam v zákonodárném procesu, složení z posledníchvoleb a přiblížit princip, podle 

kterého se složení jednotlivých výborů tvoří“ (s.2). 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

E 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

F 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

F 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Hlavní problém práce spočívá v tom, že není jasné, k jakému poznání autor dospěl. Práce nepracuje 

s žádným relevantním teoretickým či konceptuálním problémem. „Neřeší“ nějaký konkrétní praktický 

problém a omezuje se na takřka až „otrockou“ deskripci neproblematizované otázky. Výsledná 

bakalářská práce tak má povahu deskripce legislativního procesu a deskripce osmi výborů a několika 

zákonů, které tyto výbory projednávaly. Je nutné k takovému tématu psát bakalářskou práci? 

Legislativní proces je popsán na stránkách Poslanecké sněmovny, případně v jednacím řádu. PS 

zveřejňuje průběh legislativního procesu u jednotlivých návrhů zákonů.  Autor dospívá k závěru, že 

výbory jsou „základním orgánem Parlamentu ČR, respektive jeho dolní komory, pro vykonávání jeho 

legislativní a kontrolní funkce“ (s. 29). Následně popisuje, k čemu jsou dobré jednotlivé  výbory. 

Například „pro projednání a schválení návrhu státníh orozpočtu na další rok […] je zase potřebný 

výbor rozpočtový“ (s. 29). Autor hodlal rovněž zkoumat vliv výborů na legislativní proces, což je ve 

srovnání s předchozím cílem popsat výbory, jednoznačně závažnější a zajímavější téma, nicmémě 

čtenář se v práci o vlivu výborů nedozví skoro nic. Za relevantní zjištění nelze považovat to, že 

zpravodaj výboru „…hraje nezanedbatelnou úlohu během druhého a třetího čtení“ (s. 12). I 

metodologicky je práce vystavěna chybně. Není možné při stovkách legislativních návrhů zkoumat 

vliv výborů na legislativní proces náhodně vybraným vzorkem zákonů, u nichž autor beztak jen 

popisuje trajektorii návrhu, ale už neanalyzuje, jaký vliv měl výbor na legislativní proces. Autor mohl 

např. zkoumat, zda plénum PS přijme stanovisko výboru k legislativě, mohl porovnávat tento údaj 

mezi výbory a ve vztahu ke stranickému obsazení funkcí ve výborech, mohl zkoumat míru aktivity 

jednotlivých výborů a jejich „otisk“ na výsledné podobě zákona atp. Jinými slovy, posuzovat vliv je 

možné jen na základě jasně stanovené metodologie, ta ovšem v práci absentuje, a proto se autorovi 

nepodařilo analyzovat vliv výborů na legislativní proces.  



 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Hlavní slabinou práce je absence vlastní přidané hodnoty a absence vlastní analýzy. Autor hodlal 

analyzovat činnost výborů a jejich vliv na legislativní proces. To ovšem v práci absentuje. O žádnou 

analýzu v BP nejde. Chybí jakákoli kritická reflexe literatury či stávající praxe. Autor se mohl 

inspirovat v citované práci P. Koláře a kol. a podrobit zkoumání nějaký vybraný aspekt v činnosti 

výborů. Práce, která má 30 stran textu, je čistě popisným textem, což by samo o sobě nebylo nutně 

špatně, nicméně autor popisuje něco, co už popsáno bylo, resp. to, co definuje samotná česká 

legislativa. Je otázkou, zda má BP být výtahem z jednacího řádu a stručným převyprávěním osudu 

několik návrhu zákonů, na což se BP de facto omezuje. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Nedoporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Mám za to, že smyslem bakalářské práce není stručně popsat to, co je jinde popsáno obšírněji. 

Smyslem práce ani není bez další návazné analýzy shrnout osud několika návrhů zákonů. Autor se 

ovšem navíc ani nepokusil skutečně analyzovat vliv výborů na legislativní proces. Práci chybí 

teoretický rámec, metodologie i vlastní analýza. Zadání práce (resp. jeho cíle) je potenciálně velice 

zajímavé a přínosné, ale autorovi se nepodařilo tento potenciál využít. Domnívám se, že autor má 

dostatečné schopnosti zpracovat analytický a pečlivý text, který by mohl přinést zajímavá zjištění. 

Z tohoto důvodu doporučuji práci výrazně přepracovat a zkvalitnit. 

 

Navrhuji hodnotit: F 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 28. 5. 2018 Podpis: _______________________ 


