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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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

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

U citací není uváděn rok, což neodpovíá citační normě. 

 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

E 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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

C 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

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

V práci není jasné, proč, resp. ani přesně co, chce autorka zkoumat. Výzkumná otázka zmíněná 

v úvodu práce neodpovídá výzkumné otázce na str. 20, nejsou jasná kritéria výběru stran ani důvod 

k jejich komparaci, resp. zkoumání odlišnosti jedné z nich od ostatních (není vysvětleno, proč tomu 

tak je). 

 

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. 

Předložená práce se zaměřuje na dnes aktuální a současně oblíbené téma populismu a 

euroskepticismu. Práce je poměrně ambiciózní, když se zaměřuje hend na čtyři politické strany, 

nicméně její provedení je poměrně diskutabilní. V zásadě hlavní problém vidím v tom, že výzkumná 

otázka není úplně jasná. V čem přesně má spočívat porovnání všech stran optikou populismu a 

euroskepticismu? A proč se liší výzkumná otázka, tak jak je popsána v úvodu práce od výzkumné 

otázky a podotázek, které se objevují na str. 20. V těch ovšem zase zcela chybí otázka populismu, 

takže není úplně jasné, která otázka by měla platit, aby práce odpovídala svému názvu. Navíc není 

úplně jasná ani vazba mezi populismem a euroskepticismem. Proč si autorka vybrala tyto dvě pozice? 

Mají být propojené, nebo jde o náhodně vybrané koncepce? A není ani úplně jasné, proč si autorka 

vybrala konkrétní zkoumané strany, zejména mi to není jasné v případě Realistů, kteří už jako subjekt 

neexistují (což autorka v práci zmiňuje). Vysoký počet stran, při současné snaze analyzovat dvě 

odlišné pozice pro každou z nich, vedou nutně k tomu, že jednotlivé analýzy jsou velmi stručné. 

Určité pochybnosti mám i o některých apektech operacionalizace. Skutečně platí, že zmínka o 

„národním zájmu“ je automaticky spojena s „homogenitou elit“? Nebo je obrat „národní zájem“ 

pojem, se kterým se v politice běžně setkáváme i mimo populistické strany? Což autorka nakonec 

sama přiznává. Práce v zásadě splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji 

k obhajobě. Vzhledem k výše uvedným výtkám ji však hodnotím stupněm D.   

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  



Vysvětlete, proč jste si vybrala dané strany a jaká je vazba mezi nimi a populismem a 

euroskepticismem, resp. proč zrovna tyto dvě koncepce jsou podle vás pro zvolené strany podstatné.  

 

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: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       
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