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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:  

Hodnocená práce Práce se odchyluje od původních tezí, ve kterých bylo plánováno „analyzovat 
ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017. Konkrétně, v jakém stavu se 
před volbami strana nacházela a jaký vliv na ni měly kauzy, vládní krize, vztah s prezidentem nebo 
například zvažování spolupráce s KSČM. Práce se také zabývá tím, jaká je ČSSD uvnitř a jaká 
navenek, zdali je strana jednotná a jestli stojí za svým vedením.“ Krize strany není dostatečně 
řešená a naopak programatickým aspektům se autor práce věnuje nadměrně. Výsledkem změny je 
značná neúplnost práce a to, že cíl není dostatečně naplněn. 

 

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

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 35 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

E 

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

E 

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

 



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

Strukturace práce není příliš logická, bereme li v potaz analyzovanou problematiku ("Situace ČSSD 
volbami v roce 2017"): zaměřit se téměř výlučně na stranické (ideologické) rodiny a řešit program 
není z logiky věci dostatečné. Navíc je nesmyslné řešit v poslední kapitole problematiku „komparace 
volebního programu PES a ČSSD“ (nehledě na to, že PES nikde nekandiduje, tudíž nemá volební 
program). Naprosto chybí analýza vnitrostranické organizace a s tím související problémy (zjm. 
nejednotnost) či další specifické fenomény (zjm. vztah k M. Zemanovi) 

 

 

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 

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

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: 

Téma předložené bakalářské práce je Situace ČSSD volbami v roce 2017, přičemž se nakonec práce 
věnuje poněkud jinému tématu (programatický profil strany). Základní problém strany před volbami 
zůstává stranou (ať to nazveme vnitrostranické problémy, nejednotnost či podobně). Zaměřit se na 
stranickou rodinu (v pojetí von Beymeho) neumožňuje řešit smysluplně otázku situace strany 
(neheldě na to, že řešit sranickou rodinu znamená mj. se zaměřit na dlouhodobý ideologický či 
politický profil strany, což autor zde rozhodně nedělá). Totéž platí pro analýzu vládní krize na jaře r. 
2017: je to nepochybně důležitý moment, ale připomenutí tehdejší situace bez řádné analýzy toho, 
co se ve straně stalo znamená, že výsledek nebude odpovídat záměru (tedy analýze situace strany 
před volbami). Hlavním problém práce spatřuji v tom, že se nepředstavuje dostatečně organizační 
aspekt strany, přičemž i důležitý moment osvětlující mnohé zůstvává de facto mimo záběr (tzv. 
Lánský puč).   

 

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. 

Předložená práce prezentuje nedostatečnou analýzu stavu ČSSD před volbami do Poslanecké 
sněmovny v roce 2017. Naprosto neřeší cíl práce („zjistit příčiny volebního výsledku ČSSD, který byl 
nejnižší od roku 1992“). Autor práce se příliš zdlouhavě zabývá programovým směřováním ČSSD a 
nijak neřeší to, zda toto je skutečný problém, který vedl stranu k volebnímu úspěchu. Základní 



hypotéza práce není vůbec propojená s touto problematikou a tudíž není jasné, k čemu vlastně je 
takto definována. Práce se odchyluje od původních tezí, ve kterých bylo plánováno „analyzovat 
ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017. Konkrétně, v jakém stavu se 
před volbami strana nacházela a jaký vliv na ni měly kauzy, vládní krize, vztah s prezidentem nebo 
například zvažování spolupráce s KSČM. Práce se také zabývá tím, jaká je ČSSD uvnitř a jaká 
navenek, zdali je strana jednotná a jestli stojí za svým vedením.“ Část z původního záměru vypadla 
a zbytek (popis událostí cca rok před volbami a programatika) nedostatečně naplňuje primární cíl 
práce. 

 

 

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 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


