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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 D 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

C 

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: 

V práci postrádám teze bakalářské práce, které by měli být součástí. 

 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

C 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

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

B 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

 

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 aktuální, nicméně přece jen již částečně zpracované téma. Práce je 

poměrně vhodně rozvržena a autorka pracuje s odpovídající literaturou. Přesto mám k práci určité 

kritické připomínky. Výzkumná otázka je poněkud vágní, zejména pro formát bakalářské práce, resp. 

očekával bych konkretizující podotázky, které ale utorka nenabízí. Úvodní kapitola o francouzské 

krajní pravici je nejasná, připomíná spíše tříšť myšlenek, posbíraných napříč řadou autorů, bez větší 

snahy je organicky propojit. V kapitole o francouzském fašismu postrádám větší zmínku o Action 

Francaise (kterou například Ernst Nolte pokládá za fašistickou, zatímco jiní autoři nikoli). Jako 

podstatnější chybu vidím absenci definice toho, co by měl fašismus vůbec být (což platí i pro 

samotnou definici krajní pravice jako takové). Autorka vychází z poměrně široké literatury, nicméně 

na mnoha místech v práci je poměrně skoupá na citace. Smostanou kapitolu tvoří jazyk celé práce, 

který je poměrně nestandardní, často spíše novinářský a emotivně zabarvený. Některé věty jsou na 

hranici srozumitelnosti („…jelikož hrozící komunistické nebezpečí je pryč, což značně omezuje 

společníky fondů hnutí, které již dlouho poté nevydrží.“ Str. 16). Samotná práce je relativně 

deskriptivní, nicméně to nepokládám za zásadní problém. Po prvních kapitolách se také text podle 

mého názoru zlepšuje. Práci tedy doproučuji k obhajobě, vzhledem k výše uvedeným výtkám ji však 

hodnotím stupněm C.  

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Udržuje FN, resp. AR kontakty (i neoficiální) se skupinami krajní pravice (například Identitiárním 

hnutím?  

 

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: C 

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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