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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Ondřeje Sýkory srovnává britská referenda o členství v EHS, respektive v EU. Předměty 

komparace jsou politická zázemí referend, vyjednávání nových podmínek členství a náležitosti a výsledky 

referend. Cílem práce je nalezení rozlišností a podobností mezi referendy. Autor nalézá jak body styčné, tak 

body, ve kterých se příprava, provedení a výsledky referend lišily. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor zdůvodňuje výběr tématu jeho aktuálností. Vzhledem k zaměření práce na komparaci referenda z roku 

2016 s referendem z roku 1975 však toto zdůvodnění není zcela dostatečné. Není jasné, co komparace kromě na 

první pohled poměrně zřetelných rozdílů a podobností může přinést a proč je proto důležitá. K nedostatečnému 

ukotvení celého tématu se váže celková relativní neoriginálnost práce. Provedení komparace je důsledné, a 

vytyčený cíl je proto možné považovat za naplněný. Obecně se však jedná o práci spíše neambiciózní, obsahem 

(nikoliv dobrým zvládnutím odpovídající metodologie) srovnatelnou se seminární prací. Celkově povedená je 

třetí kapitola věnující se srovnání jednotlivých vyjednávání Londýnu s Bruselem, přínosná je taktéž komparace 

volebních demografií ve čtvrté kapitole. Autor zde prokazuje solidní schopnost pracovat s primárními prameny. 

Zbytek práce se ovšem vyznačuje častou argumentační nedůsledností a nelogičností: v úvodu na str. 2 tak 

například autor z první vlny rozšíření EHS implikuje existenci vln následujících, na str. 16-17 v rámci hodnocení 

role Jeremyho Corbyna v referendu v roce 2016 přebírá jednostranné soudy pravicové provenience, naladění 

britských občanů vůči EU v roce 2015 považuje za neutrální (str. 28) a na str. 27 považuje krok Davida 

Camerona vyhlásit referendum za nevyhnutelný kvůli tlaku ze strany spolustraníků i občanů (opět jednostranná 

interpretace). Metodologicko-teoretické ukotvení autor pojal velmi stručně. Kromě zaměření se na fenomén 

referenda jako nástroje přímé demokracie (odkazování se zde pouze na Petra Fialu není vzhledem k jeho 

politickému angažmá zcela vhodné) by práci slušelo zasazení také do jiných kontextů (např. příčiny 

problematického vztahu Británie a EU).  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykové zpracování práce je průměrné. Hrubky se v textu objevují pouze výjimečně (viz. str. 26 – „Brexitu 

mohlo být zabráněno, kdyby mě Evropští vůdci nechali kontrolovat migraci“ nebo str. 7 – „Království“). Častěji 

se objevují nevhodná nebo dokonce nesmyslná slovní spojení (viz. str. 4 - „internetových novinových deníků, 

kterých je na internetu nespočet“, str. 11 - „profilovat se do odpůrce“, str. 12 – „národní nacionalismus“). 

Úroveň textu obecně kolísá, příkladné vyjadřovací prostředky jsou například použity ve třetí kapitole. Spojení 

„tendenční volení“ autor na str. 30 používá ve špatném smyslu. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autor naplnil předem vytyčené cíle a uspokojivě aplikoval metodu komparace na zvolené téma. Práci však 

ubírají na bodech nedostatečné zdůvodnění potřebnosti zvolení komparace, argumentační nedůslednost a četné 

jazykové problémy. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 



Co práce přináší nad rámec poznatků obsažených v citovaném článku A Tale of Two Referendums: 1975 and 

2016 od Roberta Saunderse? 

 

Srovnejte pozici Británie na mezinárodní scéně v roce 1975 a 2016. Byla hrozba vystoupení Británie z EHS/EU 

z ekonomického hlediska větší v 70. letech nebo dnes? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

 

Práci doporučuji z obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm C-D v závislosti na ústní obhajobě. 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


