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

 

Autorka si zvolila téma, které dosud nebylo v české literatuře podrobně analyzováno: na pozadí vývoje polské 

politiky v době vlády PiS v letech 2015-2019 zkoumá prostřednictvím podrobné obsahové analýzy nacionálně-

konzervativního periodika Junge Freiheit otázku ideové blízkosti polské konzervativní vlády a daného periodika, 

které hraje značnou roli při formování nacionálně konzervativního až pravicově radikálního diskursu v SRN. 

 

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

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

 

Autorka v úvodu definuje svoje téma a upřesňuje předmět svého výzkumu, představuje použité prameny a výběr 

odborné literatury. První kapitola stručně charakterizuje hlavní dynamiku a trendy vývoje polské společnosti do 

roku 2015. Druhá kapitola pak poměrně podrobně představuje politiku PiS v průběhu zkoumaného období. 

Hlavní analytickou kapitolou je kapitola 3., která chronologicky představuje způsob prezentace politiky PiS 

v Junge Freiheit a výsledky výzkumu interpretuje (část 3.7). Závěr pak odpovídá na vytyčené výzkumné otázky.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je psána dobrým jazykem a je svým pojetím čtivá, i když má vzhledem k tématu dosti popisný charakter. 

Autorka správně používá vědecký aparát.    

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorce se podařilo přesvědčivým způsobem analyzovat způsob, jakým hlavní německé nacionálně-

konzervativní médium zobrazuje vývoj polské politiky. Autorka potvrzuje svoji úvodní tezi o ambivalenci 

pohledu na politiku PiS, tedy na blízkost tam, kde jde o témata jako je uprchlická krize, EU, či kulturní 

otázky. Na druhé straně, jako médium se silným národoveckým, až nacionalistickým akcentem, dostává se 

Junge Freiheit do střetu nacionalismem PiS, zejm. v historických otázkách, v tématech války a reparací.   

 

 

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

 

Navrhuje se, aby autorka odpověděla, nakolik její výzkum může ujasnit přímé nebo nepřímé spojení Junge 

Freiheit s politikou AfD a dalších radikálně pravicových politických organizací.  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ocenit ji v případě úspěšné obhajoby známkou B.  

 

 

Datum: 6. 9. 2020        Podpis: V. Handl 

 



 

 

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.  


