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

 

Bakalářská práce Jana Juráše zkoumá proměny postoje Skotské národní strany – jako konkrétního 

příkladu západoevropské etnoregionální strany – k evropské integraci. Autorovo zkoumání se 

pohybuje na dvou základních rovinách: první je empirické zmapování a vysvětlení proměny postoje 

SNP od principiálního odmítání k jednoznačné podpoře zapojení Spojeného království/Skotska do 

evropské integrace, druhou je postupující proces europeizace SNP. Ten autor zachycuje 

prostřednictvím srovnání období okolo prvního (1975) a druhého (2016) referenda o členství Británie 

v ES/EU. Na okraj jen podotýkám, že samotný název práce považuji za poněkud matoucí: zdá se klást 

rovnítko mezi europeizaci politické strany a její postoj, či možná změnu postoje, k evropské integraci, 

což je přinejmenším velmi redukující).     

 

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

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

 

Zvolené téma je z hlediska dostupnosti zdrojů, objemu empirické materie i metodologických nároků 

vhodnou volbou pro zpracování v bakalářské práci. Práce je logicky a funkčně strukturována. Její 

teoretické a metodologické ukotvení považuji za na úrovni bakalářské práce je vysoce nadstandardní. 

Autorova adaptace osvědčeného Ladrechova metodologického rámce pro výzkum europeizace 

politických stran je velmi přesvědčivá, práce s primárními i sekundárními zdroji bezchybná. 

 

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazykový projev autora je nadstandardní, text je čtivý a formulačně velmi přesný. Malou vadou na 

celkovém dojmu je (vedle malého počtu stylistických prohřešků či překlepů) řada chyb (anglicismů) v 

psaní velkých/malých písmen. Všechny formální náležitosti práce jsou v pořádku. Poznámkový aparát 

je bezchybný.  

 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená práce patří jednoznačně k nejzdařilejším z desítek bakalářských prací, které jsem během 

svého působení na IMS měl možnost posuzovat. Autor prokázal schopnost formulovat a na vysoké 

úrovni zpracovat a strukturovaně prezentovat relevantní odborné téma, za vůbec nejzdařilejší aspekt 

práce přitom považuji účelné propojení (suverénně zvládnutého) teoreticko-konceptuálního rámce 

práce a (rovněž suverénně zvládnuté) empirické roviny zkoumaného případu. Celkově mohu 

konstatovat, že cíle práce byly napojeny.   



 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): doplnit 

 

 

Dle dostupných údajů hlasovalo v referendu 2016 navzdory tomu, že věc skotské nezávislosti je nyní 

v programu SNP jednoznačně spjata s členstvím v EU, pouze 64 % voličů strany z roku 2015 pro 

setrvání v EU (v celém Skotsku to bylo 62 %, nikoli 60, jak uvádíte na s. 25), naopak 36 % podpořilo 

brexit.  Čím si toto relativně vysoké číslo vysvětlujete? 

 

Ambicí Vaší práce je mj. přispět v obecnější rovině k výzkumu postojů etnoregionálních stran 

k evropské integraci (viz formulace cílů na s. 2-3, pro samotnou diskusi s. 15-17). Za jakých podmínek 

podle Vás předpoklad, že etnoregionální strana zaujme „pozitivní až nadšený“ postoj k evropské 

integraci (s. 15), neplatí? Lze to dokumentovat na konkrétních příkladech ze západoevropského 

prostoru?     

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Jana Juráše s potěšením doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedenému 

navrhuji, aby byla hodnocena stupněm A – výtečně. 
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