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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

     X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.     X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

        X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

    X   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.      X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.         X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.           X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

  X 

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně : Pozitivum bakalářské práce 
 spatřuji mj. v tom, že autorka pracuje s informačními zdroji ve francouzském jazyce a to 
zejména s aktuálními elektronickými zdroji. Určitou slabinou je, že práce málo přibližuje 
kritiku zkoumané strany z pohledu politologú a politických stran, ale to by bylo nad rámec 
cíle, který si autorka kladla, i  do značné míry nad rámec bakalářské práce. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.       X      

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

     X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

       X   

5. Práce je vybavena vhodně  tabulkami, grafy apod.         X  
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IV. Doplňující poznámka  : Autorka si zvolila  vysoce aktuální politologické a politické 
téma – současný vývoj jedné z evropských populistických, nacionalistických, 
autoritářských stran . Vzhledem ke svému studijnímu oboru, a tudíž možnosti využití 
znalosti francouzského jazyka si zvolila– francouzskou politickou stranu – Le Front 
National, resp. Le Rassemblement natinal.  Ve své bakalářské práci prokázala zvládnutí 
základů vědecké práce. 
                                   
                                  
       Závěr : Tato práce splňuje požadavky na tento typ prací. 
   
 
V. Otázky k obhajobě: 1.Do jaké míry je, podle vás,  změna názvu strany, opuštění 
některých témat (antisemitismus, rasismus), zmírnění radikalismu, nastolování nových 
témat (např. podpora francouzských podniků, zajištění sociální hozabezpeční pro 
občany Francie apod) pro stranu a zejména Marine Le Pen více strategicko – taktickým 
krokem, nebo se jedná skutečnou vnitřní idovou proměnu? 
2. Jaké byly předvolební průzkumy strany těsně před volbami do AP a vaší obhajobou? 
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