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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:  

Práca zodpovedá schválenému projektu, no nie som si istá, že štruktúra/výskumná otázka boli 
zvolené správne (viz nižšie).   

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? 

B 

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

D 

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

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

V práci sa vyskytujú rôzne štylistické chyby, z kterých niektoré (mám pocit) sú zapríčinené 
nesprávnym nataveným citačního softwaru (niekde autor zbytočne uvádza DOI, ISBN, ISSN, inde zasa 
neuvádza základné informácie, napr. kedy ktorú stránku citoval – predovšetkým ak už tento web nie 
je dostupný). Predovšetkým ale nerozumiem zoradeniu bibliografie (napr. vyčleneniu kníh a 



odborných textov, zaradeniu podkapitoly médiá apod.), v tejto podobe sa v nej ťažko vyhľadávajú 
jednotlivé tituly. 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

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) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 
Celkové hodnocení obsahové úrovně D 
 

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

Práca sa venuje relevantnej téme – a určite tiež zaujímavej „osobnosti“ českej politickej scény, 
Adamovi B. Bartošovi. Domnievam sa však, že práca ako taká bola postavená na vratkých základoch: 
samotný koncept „nového antisemitizmu“ je tak vágny, že jeho aplikovateľnosť je vopred limitovaná. 
Navyše autor nepracuje s úplnou literaturou (a tiež nerozumiem výberu a zaradeniu niektorých 
autorov, napr. Roberta Wistricha medzi kritikov konceptu) a vlastne ani jednotlivé pojmy koncepty 
nedefinuje. Časť o Národnej demokracii je informatívna, ale do veľkej miery popisná. V neposlednej 
rade nerozumiem logike zostavenie jednotlivých podkapitol.  

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. 

Práca si na prvý pohľad kladie sofistikovanú otázku a pracuje s širokou (hoci nie vždy relevantnou či 
úplnou) literatúrou – avšak tak ako je text zostavený, jeho výsledkom sú banálne závery (napr. že sa 
Adam B. Bartoš a jeho Národná demokracia „opakovaně dopouštěli antisemitských výroků,“ str. 77 
alebo že protižidovský „tón“ tejto strany v seme kombinuje „klasický i moderní antisemitismus – u 
nichž je složité jakousi príslušnost jednoduše rozlišit,“ str. 78). Ako uvádzam v ostatných častiach 
posudku, problém vidím v samotnej štruktúre práce – a nesprávne zvolenej výskumnej otázke. 

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

Čo to je teda „nový antisemitizmus“ a nakoľko analyticky užitočný je tento koncept? Aký je rozdieľ 
medzi antisionizmom a „novým antisemitizmom“? 

 

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: 27. 5. 2019 Podpis: _______________________ 


