
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Michaela Čederlová  
 
Název práce: Vznik a vývoj slovenskej politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko 
 
Jméno vedoucího práce: PhDr. Josef Stracený, CSc. 
                               
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   

Slovní ohodnocení  
Struktura práce je logická. Postupuje od obecného vymezení relevatních základních pojmů ke 
zkoumání vzniku, vývoje a současné podoby Kotlebovy Ludové strany. U některých údajů by 
bylo vhodné uvést statistické ukazatele, např. vývoj preferencí mladých lidí vůči Kotlebově 
Ludové straně.     
 
 
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       

Slovní ohodnocení  
Autorka podává výklad základních politologických pojmů, které souvisejí se zvoleným 
tématem (extrémně pravicová strana, nacionalismus, atd.). Pracuje s původními zdroji, co se 
týká základních myšlenek zkoumaného fenoménu. Díky připravené síti pojmů z první části si 
zachovává kritický odstup a zároveň nepodléhá novinářským klišé o tématu. Opírá se o 
bohatou primární i sekundární literaturu. Nastoluje obecnější otázky, které ze zkoumané látky 
plynou, jako je otázka proměny chápání demokracie na současném Slovensku.    
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   
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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   

Slovní ohodnocení 
 
Práce je psána kultivovaným slovenským jazykem bez překlepů. Autorka vykazuje schopnost 
pracovat s odbornou a publicistickou literaturou a nalézat původní zdroje. Zaměření práce 
přesahuje k obecnějším souvislostem, a tudíž to není práce pouze faktografická.    
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Jak vysvětlíte, že Kotlebova Ludová strana měla volební úspěchy, kdežto analogická česká 
Dělnická strana Tomáše Vandase nikoliv?  
 
Jaké motivace mohou vést mladé lidi na Slovensku k podpoře Kotlebovy Ludové strany?  
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