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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). 

   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Práci by prospělo, kdyby autorka přiblížila kritická stanoviska některých politických stran a 
politologů k programu a činnosti zkoumané politické strany, ale chápu, že to byla 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 (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

        X  
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Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně : Gramatickou stránku nemohu 
dobře posudit, neb práce je psaná ve slovenském jazyce, jehož gramatiku znám velmi 
povrchně. 
 
 
 
 
IV. Doplňující poznámka  :  Autorka si zvolila zajímavé a stále více aktuální, a to nejen 
pro Slovensko, téma - populistickou , nacionálně oorientovnou, autoritářskou stranu. 
Pozitivum práce vidím mj. v tom, že práce může přiblížit českému čtenáři jednu z  
politických stran  a součást politiky ve Slovenské republice. Autorka ve své bakalářské 
práci prokázala zvládnutí základů vědecké práce. 
                                   
                                  
       Závěr : Tato práce splňuje požadavky na tento typ prací. 
   
 
V. Otázky k obhajobě: 1. Proč je, podle vás,  podpora ĽSNS větší v některých okresech  
                                         Sklovenska a  v některých okresech není ? 
                                       2. Jaké byly prognózy v předvolebních průzkumech co se týká 
                                           očekávaného výsledku ĽSNS ve volbách do EP ? 
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