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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce (s. 8) je jednak určit příčiny toho, proč Konzervativní strana jako vítěz posledních voleb nezískala 

absolutní většinu mandátů v Dolní sněmovně. Na to navazuje otázka, zda sestavení koaliční vlády 

předznamenává novou éru britské politiky nebo zda se jedná o pouhou výjimku. 

Cíl práce byl přesvědčivě naplněn. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Analýza příčin vzniku koaliční vlády je náročným tématem kvůli své aktuálnosti a kontroverznosti, jelikož 

v odborné komunitě neexistuje ohledně vysvětlení tohoto fenoménu shoda. Autorka přistoupila ke tvorbě své 

bakalářské práce zodpovědně. Text je založen na velice solidní rešerši, autorka využívá především aktuálních 

zahraničních zdrojů, což jí umožnilo zapojit do textu velké množství zajímavých argumentů.  

Při vysvětlování chování voličů ve volbách v roce 2010 byla využita valenční teorie voličského chování. Umožnilo 

to založit argumentaci na spolehlivém teoretickém základě a vyhnout se ateoretickým zjednodušením.  

Je třeba rovněž ocenit zohlednění prostorové dimenze při úvahách o proměnách britského stranického systému 

ve čtvrté části práce. Autorce to opět umožnilo postihnout problematiku v její komplexnosti. 

Přílohy zajímavě doplňují autorčinu argumentaci.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Jazykový projev je místy poněkud stylisticky neobratný, nicméně není to na úkor srozumitelnosti textu. 

 S pojmoslovím autorka pracuje téměř bezchybně – jedním z mála problémů je nesprávné použití pojmu 

dominantní strana na s. 18  

U tabulek a grafů v přílohách by měl být uveden titulek s popisem obsahu daného objektu. Kromě tohoto 

nedostatku je grafická podoba práce v souladu se stanovenými požadavky. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Studentka Petra Kotíková dokázala vytvořit nadprůměrnou bakalářskou práci. Mezi silné stránky textu lze řadit 

jasnou logiku argumentace vycházející ze stanovených cílů, argumentační bohatost vycházející z kvalitní 

rešerše a snahu o teoretické zakotvení tématu. Jedinou slabší stránkou je autorčin místy těžkopádný jazykový 

projev.  
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Autorka v rámci své argumentace přiřkla roli tzv. třetí strany zejména Liberálním demokratům. V rámci 

obhajoby by se mohla zamyslet nad podílem dalších (zejména regionálních) formací na výsledku voleb v roce 

2010 a případné proměně britského stranického systému. 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

VÝBORNĚ 
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