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

Bakalářská práce Lucie Ciglerové se zabývá radikálně pravicovým populismem ve třech středoevropských 

zemích. Hlavní cíl práce si autorka stanovila jako porovnání tohoto populismu před migrační krizí a době po 

roce 2015. Autorka tak zjišťuje, zda téma migrace vedlo k posílení radikálně pravicových populistických stran 

v korelaci s mírou migrace v jednotlivých zemích. 

 

 

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

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

 

Autorka si stanovila realistický rámec i cíl práce, který však dokázala naplnit jen částečně. Poměrně velký 

prostor věnuje deskriptivnímu popisu vývoje radikálně pravicových stran před rokem 2015, tj. před migrační 

krizí, z nichž mnohé z nich ani nelze označit za populistické. Rovněž popis jednotlivých stran po roce 2015 je 

velmi deskriptivního charakteru a zabývá se zejména jejich volebními výsledky jako hlavním kritériem, přičemž 

nebere v potaz další aspekty jako je např. volební program. Metodologické ukotvení je velmi jednoduché, avšak 

pro účely práce dostačující. Použitá literatura je rovněž dostačující, i když několik podstatných publikací, které 

by mohli zvýšit kvalitu práce pomíjí – chybí zejména literatura zabývající se vztahem populismu a migrace.     

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce práce velmi těsně odpovídá požadavkům na zdárně napsanou bakalářskou práci. Autorka 

zbytečně nadužívá odkazování, což kazí dojem z jinak ucházejícího zacházení s použitou literaturou. Jazykový 

projev a stylistika je na průměrné úrovni. V práci je navíc epilog, což nepůsobí sice nijak rušivě, ale do 

akademického textu tohoto typu nepatří. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce Lucie Cíglerové je podprůměrný. Autorka si vybrala vhodné téma, určila si 

splnitelné cíle, dále však s tématem nepříliš přesně pracovala – její práce je se zaměřuje z velké části na období, 

které nemělo s migrační krizí nic společného a jí popisované strany nelze označit za populistické. Práce je 

rovněž velmi popisného charakteru a chybí v ní jakákoli propracovaná metodologie. Autorka tak své závěry o 

vzestupu radikálně pravicových populistických stran v reakci na migraci opírá o vývoj jejich volebních výsledků, 

což je ale bez dalších kritérií značně zjednodušující.  

 

 

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

1) Proč autorka ze své analýzy vyřadila Slovensko? 

 

2) Jakou souvislost s vývojem populistických stran v době migrační krize má vývoj radikálně až extrémně 

pravicových stran před rokem 2015? 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě za podmínek, že ji autorka zvládne uspokojivě obhájit 

před státnicovou komisi. Navrhuji tedy podmíněné hodnocení E. 

 

 

 

Datum: 1. 9. 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. 


