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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

A 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Přínos práce spočívá především ve snaze autorky propojit analýzu konceptů populismu a 
euroskepticismu v rámci komparace českých politických stran v rámci pravé části politického 
spektra. Práce se snaží odpovědět na relevantní výzkumnou otázku, jakým způsobem se vůči sobě 
pozicují politické strany snažící se oslovovat zdánlivě stejný elektorát. Jak autorka přesvědčivě 
ukazuje, mezi těmito politickými stranami existují poměrně významné rozdíly, v důrazu na 
specifické kombinace populistických nebo euroskeptických postojů. V rámci metodologieckého 
zpracování výzkumu byla zvolena metoda kvalitativní obsahové analýzy, kdy byla nejprve na 
základě rešerše teoretické literatury vytvořena kódovací schémata, která byla následně aplikována 
na programové materiály zkoumaných politických stran. Za zmínku jistě stojí, že autorka pro 
zachování co nejvyšší míry replikovatelnosti kvalitativního výzkumu využila softwarových nástrojů 
QDA. To jí umožnilo zachovat maximální míru konzistence kódování napříč jednotlivými 
dokumenty. Dále lze ocenit schopnost autorky propojit zjištění z komplexní rešerše zahraniční 
odborné literatury s vlastním empirickýcm výzkumem a formulováním přesvědčivých závěrů. 
Hlavním výstupem celé práce je tak velmi důležitá komparace pravicových politických subjektů, 
která umožnila zvýraznit některé méně patrné rozdíly v jejich programatice a celkovém 
ideologickém směřování. Co se týče slabších stránek textu, ty mohou být spojeny zejména 
s některými omezeními aplikace kvalitativních metod, které jsou v tomto případě do značné míry 
založeny na subjektivním pohledu autorky. Z tohoto důvedu jsou formou příloh dostupné 
kompletní analýzy všech dokumentů, aby bylo možné klasifikaci různých pasáží textu zpětně ověřit. 
V rámci aplikace kvalitativních metod se jedná o výrazně nadprůměrnou bakalářskou práci, kterou 
lze doporučit k obhajobě. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  



Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis: _______________________ 


