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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? 

C 

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 B 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

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 

D 

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

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

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

D 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně Zvolte položku. 

 

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

Téma práce je vynikající. Jedná se o studii odrážející obecnější problémy a dilemata současných 

evropských levicových stran, které se v řadě zemí v důsledku některých výzev spojených s globalizací 

a jejími důsledky ocitají v krizi. Bakalářská práce reaguje na tuto poptávku reflektovat současná 

dilemata původních dominantních levicových stran v Evropě na příkladu francouzských socialistů. 

Autor si nicméně klade náročnou otázku, když chce „s pomocí politologických teorií identifikovat 

příčiny popsané současné krize francouzské Socialistické strany“.  V práci ovšem chybí jakékoli 

hypotézy a jasný teoretický rámec. Autor sice pracuje s některými koncepty, ale jen velice zkratkovitě 

a nelze říci, že by je řádně ve své práci využíval. V projektu práce sice např. píše autor o tom, že 

„pečlivě musí být vysvětleny pojmy použité v názvu práce: levice, "idealismus" a "realismus“. To se 

ovšem ve skutečnosti neděje. Autor tyto pojmy vymezuje jen obecně a pracuje s nimi spíše jako s 

nálepkami, než se skutečnými analytickými kategoriemi. Autor sice na s. 20 představuje Duvergerovy 

kategorie (uspořádání strany, členskou základnu a řízení strany), které se pak snaží využít pro případ 

francouzských socialistů, není ale jasné, proč volí tyto kategorie, a nevolí jiné. Navíc je aplikace těchto 

kategorií velice stručná a není navázána na následující kapitoly. Práce je problematická i po 

metodologické stránce. Stanovený cíl práce (vysvětlení kauzálního vztahu) je z metodologického 

hlediska velmi náročný na zpracování. Práci ovšem chybí jakákoli metodologie. Tok výkladu je 

poněkud roztříštěný a nelogický. Práce má převážně povahu narativní deskripce shrnující konfliktní 

momenty v rámci stranických organizací francouzských socialistů ve 20. a 21. století. Není ovšem 

jasné, k čemu tento historický přehled slouží. Autorovy závěry o příčinách štěpení uvnitř strany jsou 

formulovány neurčitě a vágně. Autor příčiny štěpení strany konstatuje, místo toho, aby k nim na 

základě vlastní analýzy dospěl a své závěry dostatečně podpořil argumenty. 

 

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. 

Silnou stránkou je empirická stránka práce. Autor velice zasvěceně líčí problémy francouzských 

socialistů. Práce je ovšem výrazně deskriptivní, vlastní analýza je potlačena na úkor narace. 

Teoretický rámec práce je velmi chatrný, není v práci nijak systematicky a srozumitelně představen. 

Využívané politologické pojmy a koncepty nejsou jednoznačně vymezeny. Největší slabinou práce je 



absence metodologie. Takto vystavěná práce neumožňuje dosažení seriózní odpovědi na stanovenou 

výzkumnou otázku. 

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

S jakými programovými výzvami se francouzští socialisté potýkají? Jak velkou roli ve štěpení strany 

hrají programové otázky? 

 

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: D 

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: 24. 5. 2018 Podpis: _______________________ 


