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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce se zaměřuje na analýzu Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) ve třech bulvárních britských 
denících – The Sun, Daily Mirror a Daily Mail od 1. ledna do 23. června 2016. Formulace cíle práce by si 
zasloužila větší pozornost (s. 2). V podstatě jako takový formulován není (pouze formou výzkumné otázky). 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor se ve své práci věnuje zajímavému tématu, s jehož zpracováním se ale nedokázal příliš dobře vyrovnat. 
Ocenit lze použité teoretické a metodologické ukotvení, není ale příliš jasné, k čemu má výzkum populistického 
a euroskeptického rámce u strany UKIP v médiích sloužit, co je cílem. Chybí aplikace teorie na zkoumané téma. 
Nejsou fromulovány žádné kategorie, které by ukázaly, jak autor chápe euroskepticismus a populismus a jakým 
způsobem tyto termíny v práci používá. Na základě čeho se rozhodl označit daný článek za populistický nebo 
euroskeptický. Autor sice hovoří o nevýhodách kvantitativní analýzy, sám ale svá zjištění příliš neanalyzuje a 
pouze popisuje zjištěná fakta. Nevysvětluje např. proč byla kulminace článků v každém deníku jiná a proč je 
vůbec důležité tuto otázku řešit. Není rovněž zřejmé, proč autor v podkapitole 3.4 srovnává zkoumané deníky 
s deníkem The Times a uvádí u něj výsledky kvantitativní analýzy.  
Výběr deníků z hlediska jejich čtenosti lze akceptovat, vhodný by byl také argument z hlediska jejich postoje 
k brexitu. Tento úhel pohledu autor vůbec při analýze nebere vůbec v potaz. Navíc by tato otázka měla být 
řešena v metodologické části práce, nikoli až v části analytické.  
Rovněž chybí zdůvodnění časového rámce pro analýzu. Nevysvětluje, proč byl zvolen právě 1. leden 2016, čím 
je toto datum významné z hlediska tématu práce.  
Práce by si zasloužila i vhodnější strukturu. Lze se zamýšlet na vhodností podkapitoly 1.1 a strukturou 
podkapitoly 2.2, kdy obecné termíny jsou řešeny až po termínech specifičtější povahy. Rovněž rozbor zdrojů by 
neměl kombinovat ryze teoretické práce s případovými studiem, neměl by také řešit, jaké práce se autorovi 
hodily více či méně, ale zaměřit se na stav debaty k danému tématu a analyzovat přístupy autorů ke zkoumané 
problematice.  
Přílohy vhodně doplňují text. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální i jazykové stránce by si práce zasloužila větší pozornost. Práci se objevují překlepy (např. s. 20, 21, 

25), nesprávné psaní velkých a malých písmen (např. s. 2, 3, 7, 23) či většinou nesprávné umístění čísla 
poznámek pod čarou (např. s. 3). Vhodnější by také bylo umístit názvy tabulek a grafů nad danou tabulku či 
graf, nikoli pod ní. Rovněž citace zdrojů jak v poznámkách pod čarou, tak v seznamu použité literatury by 
měla být dle jednotné normy a správně. V seznamu použité literatury chybí odkaz, byť obecný, na zkoumané 
deníky. Seznam by měl být členěn podle typu zdrojů. Zdroje uvedené jako prameny ve smyslu primárních 
zdrojů, nejsou primárními zdroji.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Práce se zabývá zajímavým tématem, kterému je v akademické literatuře věnováno dostatek pozornosti. Silnou 

stránkou práce je použitý teoretický a metodologický rámec. Slabou naopak jeho nedostatečná aplikace na 



vhodně formulovaný zkoumaný problém. Chybějící výzkumné kategorie či kritéria neumožňují hlubší 
analýzu. Autor svá zjištění pouze popisuje. Celkově není vůbec jasné, za jakým účelem je práce napsána, co jí 
chce autor říci.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Mohl by se autor při obhajobě vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
I přes uvedené připomínky lze práci doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení E – F dle obhajoby. 
 
Datum: 31. května 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. 
 
 


