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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce bylo posoudit, zda „téma migrace“ (str. 11) vedlo k posílení radikálně pravicových populistických 

stran ve volbách v letech 2015–2018 v ČR, Polsku a Maďarsku. Proti takto naformulovanému cíli práce asi nelze 

mít větších námitek. Samotný text práce ale takto zvolenému cíli neodpovídá, protože autorka se ve většině textu 

věnuje něčemu jinému (viz níže).   

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce vzhledem ke stanovenému cíli vlastně vůbec nedává smysl. Především je to důsledek naprosto nevhodné 

volby popisovaných stran. Autorka se ve druhé (nejdelší) kapitole své práce věnuje mechanickému popisu krajně 

pravicových stran od roku 1989 do současnosti, tedy včetně těch, které s migrační krizí 2015 nemohly mít nic 

společného, protože do roku 2015 buď zanikly (SPR-RSČ byla rozpuštěna v roce 2013, Sebeobrana byla 

rozpuštěna v roce 2012 /tato strana navíc byla krajní levicí a ne pravicí/), nebo se staly irelevantními (Liga 

polských rodin, MIÉP), nebo relevantní nikdy nebyly (Národní strana; ta byla navíc rozpuštěna v roce 2013). 

Sporné je zařazení stran, které v roce 2015 teprve vznikly, takže lze těžko posoudit, zda je migrační krize z roku 

2015 posílila či oslabila. Je otázkou, zda lze JOBBIK v roce 2015 ještě řadit mezi krajně pravicové strany. 

Zkrátka, většina případů, které si autorka zvolila jako předmět své práce, tam nepatří. Výsledkem je jakýsi 

encyklopedický výčet stran doplněný o volební výsledky po roce 1989 (kap. 3), kde se logicky řada stran vůbec 

nemůže objevit, nebo vykazuje 0,0 % hlasů voličů. Stejně tak autorka v úvodu uvádí jako hlavní práce, ze 

kterých čerpala, takové, které vyšly před rokem 2015 (Havlík a Pinková, Hloušek a Kopeček), popř. sice až poté, 

které se ale věnují jiným aspektům populismu, ekonomické krizi 2018 (Kubát, Mejstřík a Kocian). 

Jen na okraj lze také zmínit, že sporný je také výběr zemí, resp. není jasné, proč autorka vyřadila Slovensko 

(chtěla-li pojednat o střední Evropě). Její argument, že Slovensko přijalo malý počet migrantů a vyhnulo se tak 

žalobě u Soudního dvora (str. 11), je sice pravdivý, ale vzhledem k tématu práce irelevantní.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce vykazuje závažné nedostatky také z formálního hlediska. Především je to nesprávné zacházení 

s odkazovým aparátem. Autorka odkazuje na literaturu doslova za každou větou, čímž dochází k absurdnímu 

celkovému počtu odkazů 234. Na některých místech najdeme dokonce několik odkazů v jedné větě (např. str. 

19), jinde naopak odkazy chybí u přímých citací v uvozovkách (str. 23, 25). Jako kuriozita se jeví skutečnost, že 

práce má z nejasných důvodů kromě závěru také ještě „epilog“ (str. 46–48). Úvod neobsahuje všechny 

vyžadované náležitosti (metodologie).    

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená bakalářská práce obsahově nedává smysl, což je důsledkem nevhodného zadání. To mě vede 

k otázce, zda autorka svoji práci konzultovala s vedoucím, zda vedoucí práci viděl před jejím odevzdáním. Podle 

mého názoru práce v této podobě vůbec neměla být odevzdána. Doporučuji autorce, aby se 1) věnovala jen 

stranám relevantním (viz G. Sartori, Strany a stranické systémy. Brno: CDK, 2015, str. 125–130), 2) jen stranám, 

které byly relevantní dejme tomu nepřetržitě přinejmenším od roku 2010 do současnosti), 3) do své práce 
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zařadila Slovensko. Doporučuji také méně se věnovat popisům dějin stran, jejich programů apod., a více se 

soustředit na volební výsledky, resp. na analýzu toho, jak dané strany reagovaly na migrační krizi a zda ze 

sociologických průzkumů jejich voličů vyplývá, že případná změna ve volební podpoře byla skutečně 

zapříčiněna migrační krizí, nebo zda v tom hrálo roli něco jiného. Z formálního hlediska je třeba zredukovat 

odkazový aparát a odkazovat jen tam, kde je to potřebné vzhledem k obecným pravidlům odkazování na zdroje 

v odborném textu. Dále je třeba přepsat úvod a odstranit „epilog“. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Viz bod 4 posudku.  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Nedoporučuji práci k obhajobě (F).  

 

Datum: 22. 8. 2020        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. 

 

 


