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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 

A 

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 A 

 

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

Z formální stránky není moc co vytknout autorce, možná mohl být styl psaní o něco preciznější , ale 

vcelku je práce z totoho hlediska bezproblémová. 

 

 

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 

A 

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 A 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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

Z pohledu odborného charakteru práce bych asi neměl co vytknout, možná příliš dlouhé pojednání o 

politických rozdílných základech francouzské krajní pravice, ty však slouží jednoznačně k analýze 

vývoje Národní fronty pod vedením otce-zakladatele a k pochopení jeho hodně specifického stylu. 

Analýza proměny Národní fronty, resp. změna v Národním sdružení, upuštění původních tradičních 

paradigmat (zjm. antisemistismus) a umírnění jak diskursu tak i stylu v posledním desetiletí, je 

bezproblémová a v českém kontextu přínosná. Autorka se držela stanovéného cíle a práce se jeví jako 

přínosná analýza. 

 

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. 

Autorka se zaměřila na dnes již klasickou problematiku změny stylu vůdce francouzské krajně 

pravicové strany Národní fronta/Národní sdružení, resp. změny její podstaty, konkrétně pod vedení 

M. Le Penové. Autorka se zhostila tématu skvěle a přesvědčivě upozorňuje na zásadní změny vedoucí 

k tzv. dediabolizaci tohoto seskupení, resp. kandidátky na funkci prezidenta republiky ve Francií. 

Analýza je kompletní, zjm. s přihlédnutím na komplexní ideologický a personální základ francouzské 

krajní pravice v historiko-kulturním kontextu, ale i z pohledu analýzy diskurzu a stylu Marine Le 

Penové. V této práci autorka vykazuje velmi dobrou znalost franzouské politiky a schopnost důkladné 

analýzy. Práci hodnotím velice kladně, byť jsem uvedl i některé okrajové nedostatky. 

 

 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


