
Posudek na bakalářskou práci Tomáše Razíma Komparace Skotské 
národní strany a Plaid Cymru v letech 1966-1979 

 
Autor se ve své bakalářské práci věnuje problematice, které je u nás spíše 
méně známá (především se to týká Walesu). Už samotný výběr tématu tedy 
předpokládá přinejmenším příslib informativní hodnoty předložené bakalářské 
práce. Je přitom potěšitelné, že se autor nespokojil s čistě deskriptivním 
přístupem, ale do své práce začlenil také příslušná teoretická východiska, byť 
značně úsporným způsobem. Autor totiž v kapitole 1.1 na pouhých třech 
stranách textu představuje vybrané koncepce či spíše definice některých 
pojmů (především regionální strana) a rovnou je aplikuje na jím zkoumané 
strany. Takový postup je sám o sobě vhodný (autor se úspěšně vyhnul 
častému nešvaru absolventských prací spočívajících ve zbytečném 
„encyklopedickém“ popisování teorií v úvodních kapitolách), potíž je v tom, že 
dalších několik desítek stran je již čistě deskriptivních, bez analyticko-
teoretických pasáží či závěrů. Nicméně samotný popis obou zkoumaných 
stran v daném období je jistě velmi ilustrativní. Autor postupuje systematicky, 
dokáže oddělit podstatné od nepodstatného, jeho komparativní zhodnocení 
úspěchu obou stran je podnětné. V tomto smyslu nelze práci mnoho vytknout. 
 
Předložená bakalářská práce je více méně v pořádku také z formálně 
metodického hlediska. Autor správně používá poznámkový a odkazový 
aparát. Rovněž bibliografie nevykazuje nedostatky (nejen formální, ale také 
meritorní; autor čerpá z bohaté relevantní zahraniční literatury). Autorův 
jazykový projev je kultivovaný. Autor možná mohl lépe strukturovat úvod své 
práce, který je méně přehledný, třebaže obsahuje všechny požadované 
informace. Obsáhleji mohla být vylíčena metodologie (autor pouze stroze 
uvádí, že práce je synchronní komparací založená na idiografické metodě; str. 
3), některá tvrzení jsou až banální (např.: „Základní hypotéza předpokládá, že 
větších úspěchů dosáhla SNP.“; ibidem). Na druhou stranu se autor dobře 
vyrovnal s úskalím spočívajícím ve vysvětlení, proč zkoumá dotyčné strany 
v daném období a ne někdy jindy či v delším časovém úseku. 
 
Závěrem konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje všechny 
náležitosti kladené na tento druh absolventských prací, doporučuji ji proto 
k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 
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