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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 30 NS) ANO 

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

A 

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 A 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

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

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

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

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

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

B 

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

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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. 

Bakalářská práce Jakuba Štěkla vyniká v několika aspektech, zejména pak jasnou a logickou strukturou. 

Kladně hodnotím práci s cizojazyčnými zdroji i studentovu schopnost srozumitelně představit a 

aplikovat zvolené metodologické postupy. Chválím také autorovy analytické schopnosti, byť s menšími 

výhradami k některým jeho závěrům. První výhrady se týkají stylistiky a citování. V textu v několika 

případech chyběla nebo byla nevhodně umístěna citace (např. str. 20 odstavec uprostřed). V 

bakalářské práci se na několika místech liší řádkování. Při parafrázích textů z extremistických webů je 

vhodné vyvarovat se přebírání jejich slovníku, případně používat uvozovek (např. výraz 

“nepřizpůsobivý” bez uvozovek na str. 33). Z hlediska práce s literaturou vidím problém v nedostatečně 

obezřetné práci se zdroji, konkrétně pak s použitou publikací předsedy DSSS Tomáše Vandase a 

Martina Zbely. Jakub Štekl například používá tuto publikaci jako zdroj dat o volebních výsledcích DSSS, 

které zcela nesedí s údaji zveřejněnými ČSÚ. Největším problémem analytické části je autorova 

tendence generovat silné závěry, které nemohou být vzhledem k tomu, že autor nekombinuje více 

zdrojů dat, dostatečně podloženy (např. závěr že si “česká strana vysloužila důvěru německé strany 

svým nasazením a dobrovolnickou prací”). V analýze benefitů by bylo vhodné se zaměřit více na know-

how, ideologie, strategie, které může DM od JN získat. V porovnání s předchozími důkladně 

propracovanými kapitolami působí bohužel velmi stručně poslední kapitola o transnacionalizačních 

procesech. Při obhajobě navrhuji případně závěry této kapitoly rozvést a vysvětlit. Navrhuji hodnocení 

A nebo B v závislosti na obhajobě. 

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  



1)Jakub Štekl ve své bakalářské práci přistupuje k analýze zahraničních vztahů Dělnické mládeže z 

perspektivy analýzy sociálních hnutí. Dokázal by upřesnit, proč tuto perspektivu zvolil, proč zkoumat 

strany jako DSSS, NPD a jejich mládežnické organizace jako sociální hnutí? 2)Na základě čeho student 

usoudil, že lze v případě JN a DM hovořit o mezinárodní koalici? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: B 

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

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků): Souhlasím s lepším hodnocením v případě, kdy student u 

obhajoby dodatečně rozvede závěry kapitoly o transnacionalizačních procesech. Zejména pak to, na 

základě čeho usoudil, že lze v případě JN a DM hovořit o mezinárodní koalici. 

 

Datum: 3. 6. 2018 Podpis: _______________________ 


