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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce analyzuje proměnu postoje Skotské národní strany (SNP) vůči Evropské unii na příkladech 
referend o členství Spojeného království v evropských integračních strukturách v letech 1975 a 2016. Cíl práce 
je definován jasně a srozumitelně.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor zkoumaný problém analyzuje v relevantním výzkumném rámci. Vychází z konceptu europeizace a 
definice regionálních stran, kam lze Skotskou národní stranu zařadit. Na základě tohoto přístupu formuluje 
výzkumná kritéria, pomocí nichž analyzuje proměnu SNP v důsledku členství v Evropské unii. Bylo by vhodné 
formulaci výzkumných kritérií zařadit přímo do kapitoly věnující se teorii a metodologii a nikoli až do kapitoly 
vztahující se k europeizaci SNP. Od výzkumného rámce se odvíjí rovněž struktura práce, čímž dochází k logické 
provázanosti jednotlivých aspektů zkoumané problematiky. Jedinou připomínku lze vznést nad relevantností 
kapitoly 2. Autor prokázal, že je schopen srozumitelně předkládat své argumenty, byť ne se všemi lze souhlasit. 
V této souvislosti je možné vznést poznámku ohledně ne příliš šťastného srovnání Skotska s malými státy EU a 
jejich zastoupením v unijních institucích (s. 41). Je nutné vždy brát v úvahu, že Skotsko je součástí Spojeného 
království a není samostatným členským státem Unie. Rovněž se lze zamýšlet nad správností tvrzení, že „přijetí 
pozitivního náhledu na evropskou integraci pomohlo straně k tomu, aby se stala dominantní politickou silou ve 
Skotsku“.  
Práce s primární i sekundární zdroji je na odpovídající úrovni.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Z hlediska jazykového by si práce zasloužila větší pozornost. Autor se nedokázal vyvarovat překlepů (např. 

s. 16), nesprávného psaní velkých a malých písmen (např. s. 16, 30, 39), hovorovým výrazům (např. s. 39) či 
použití nečeských uvozovek při citaci zdrojů. Celkově by práci prospěla revize způsobu citace zdrojů. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Celkově lze konstatovat, že se jedná o práci zdařilou. Autor analyzoval hlavní aspekty zkoumaného problému za 

využití relevantní pramenné základny.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Mohl by se autor při obhajobě vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
Jaký je postoj Skotské národní strany k současným návrhům podmínek vystoupení Spojeného království z EU? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 



Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení B. 
 
 
Datum: 3. 6. 2019       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. 


