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

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 
Celkové hodnocení formální stránky práce Zvolte položku. 
 

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

S kolegyní jsem práci, až zhruba na posledních 20% textu, průběžně konzultoval a text proto byl 
redigován. Zhruba od strany 40 se však v textu objevuje celá řada chyb daných zejména nepřesným, 
nebo nepečlivým překladem z angličtiny do češtiny. Tyto chyby sice nemají takovou povahu, že by 
znemožnily textu porozumět, ale rozhodně na jinak solidní práci vrhají nepříznivé světlo. 



 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

A 

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

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

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) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 
Celkové hodnocení obsahové úrovně Zvolte položku. 
 

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

Závěr, který autorka sepsala, není závěrem bakalářské práce. Nerozumím, proč autorka, když se 
svému textu tak dlouhou dobu věnovala, neodokázala soustředit natolik, aby místo šesti krátkých, a 
obsahově zcela povrchních, odstavců nabídla čtenáři – když nic jiného, tak alespoň shrnutí 
nejdůležitějších poznatků, které její text prokazatelně obsahuje. 

 

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. 

Můj výsledný dojem z předložené práce je nakonec, bohužel, nedobrý. Autorka dlouhou dobu 
řádně a pečlivě text konzultovala, ale poslední část textu a závěr mi poslala ke kontrole zhruba 
deset dní před odevzdáním, přičemž se její e-mail dostal do spamu. I když se v tomto ohledu 
nejedná o její chybu jsem přesvědčen, že vzhledem k předchozí spolupráci mohla a měla, kdyby nic 
jiného, věnovat větší pozornost při překládání anglických zdrojů do češtiny. Právě tak by studentka, 
která aspiruje na titul bakaláře, měla být zcela samostatně schopná sepsat delší, ale zejména 
informačně podstatně hodnotnější, závěr své práce. V textu totiž je obsažena celá řada aktuálních 
a relevantních informací, které v českém prostředí nejsou známy, nebo jim není věnována 
dostatečná pozornost.  Práce, která měla potenciál poměrně komplexně danou problematiku 
pojednat, tak zůstala někde na půli cesty. 

 

 

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 Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Po značném váhání jsem se práci nakonec odhodlal k obhajobě dopručit, neboť i navzdory uvedeným 
nedostatkům obsahuje zajímavé, aktuální a v českém prostředí buď zcela neznámé, nebo 
marginalizované, informace. Přál bych studentce, aby komisi v diskusi přesvědčila, že text v podobě, 
ve kterém byl odevzdán, snese pozitivní hodnocení. Za sebe si však bohužel neumím představit lepší 
klasifikaci, než E. 

 

Navrhuji hodnotit: E 

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: 1. 6. 2018 Podpis: _______________________ 


