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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 

znaků) 

 
Práce se měla původně zaměřit na problematiku proměn vztahů mezi členy 
britského kabinetu v průběhu poslední třetiny 20. století s důrazem na nejnovější 
vývoj v kabinetu T. Mayové a měla ověřit, zda v souvislosti se vztahem UK a EU, 
resp. brexitem došlo či dochází k posílení vlivu jednotlivých ministrů a oslabení 
vlivu premiéra, resp. premiérky na chod kabinetu. Tento záměr práce autor 
nenaplnil, ale posunul se směrem k otázce, nesporně relevantní, byť odlišné od 
původního záměru, a to zda docházelo a dochází k prezidencializaci vládnutí, tedy 
posílení vlivu premiérů v období od vstupu UK do Evropských společenství, resp. 
EU. Původní záměr tak zůstal nenaplněn. Pokud opominu tento fakt, lze 
výslednou práci akceptovat, neboť autor zachoval "historický kontext", na nějž se 
měla práce zaměřit a jemu odpovídající strukturu.  

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 



  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu c 

2.2 Původnost práce a přínos oboru d 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

d 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu e 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  d 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

e 

*) 
A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 

Autor se v celém textu snaží naplnit dvě zadání, z nichž první - vymezení tématu 
práce týkající se vztahu premiérky Mayové a členů jejího kabinetu - nebylo 
odpovídajícím způsobem analyzováno, druhé - prezidencializace vládnutí 
v britském kabinetu, které si autor posléze zvolil jako východisko i cíl práce - se 
prolíná textem poněkud neuceleně a nahodile.  
Práce je především popisná, autor postupuje chronologicky ve své výkladu a 
snaží se doložit, že prezidencializace je integrální součástí dnešní podoby britské 
vlády. Tento argument, byť nesporně zajímavý, však je v přímém protikladu 
s původním zaměřením práce. Pokud ale akceptujeme snahu po představení 
určitých specifických okamžiků v britských dějinách současnosti spojených 
s postavením britských premiérů a vybraných ministrů, je text přijatelný. Přesto 
nelze přehlédnout, že je v práci mnoho nadbytečných informací (např. volby a 
kampaně apod.), které s vlastní analýzou a tématem nesouvisejí.   

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  c 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

e 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru e 

3.4 Dodržení citační normy b 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  b 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
c 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

- 

3.8 Grafická úprava textu  a 
*) 

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Po formální stránce lze ocenit, že se autor snažil vypořádat s češtinou, která není 
jeho rodným jazykem a věnoval této stránce značnou pozornost (v textu je 
minimum překlepů, citační norma je dodržena, byť je zbytečně rozsáhlá, což 
svědčí o prostém kopírování již jednou užitého odkazu).  
Argumentační schopnost autora odpovídá úrovni zpracování, tedy není výjimečná. 
Autor prezentuje fakta a nijak je neanalyzuje, poskytuje základní informace o 
britské politice přičemž jistým svorníkem, který ospravedlňuje "vynechání" určitých 



událostí, je jím deklarovaná prezidencializace vládnutí. Sám koncept je nesporně 
nosný, ale autor jej ani nerozvíjí, ani nevyvrací. Bere jej jako faktum a hledá 
doklady jeho přítomnosti. V tomto ohledu práce nijak zvlášť přínosná není. Přesto 
ji lze akceptovat jako doklad pochopení konkrétních proměn a vývoje britských 
vlád v druhé polovině 20. století a počátku 21. století.    

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Práce je chronologicky koncipována, jedná se o přehledový, byť nikoli analytický 
text. Navíc došlo k posunu oproti původnímu záměru. Přesto lze ocenit snahu 
autora s tématem se vypořádat a vytvořit alespoň částečně kompaktní text 
potvrzující názor o prezidencializaci vládnutí v UK. S výhradami, ale s ohledem na 
poměrně komplikovaný postup zpracování zvoleného tématu, lze práci akceptovat 
jako odpovídající diplomový text.   

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Jak souvisí prezidencializace s posilováním vlivu ministrů v britské vládě?  

5.2 Jaký vliv má/měl britský rezervovaný přístup k EU na charakter vztahů mezi 
členy britského kabinetu?  

5.3 Který z britských premiérů nejvíce "uvolnil" prostor pro vlastní iniciativu ministrů 
svého kabinetu? V čem vidíte hlavní důvody tohoto kroku?  

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: E - dostatečně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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