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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 
1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Komentář ke schváleným tezím:              

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
1-2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1-2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:  Práce se zaobírá a analyzuje méně 
vnitřní proměnu Národní fronty, než externí záležitosti, zjm. pak obraz (proměnu obrazu) a 
voličstvo (vývoj volební podpory) Národní fronty pod novým vedením, resp. srovnání 
tehdejšího a nového (charizmatického) vedení. 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1-2 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:      

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:   Výsledná práce je velmi aktuální a autorka se celkem dobře 
vyrovnala s problémem srovnávání něčeho nadprůměrně analyzovaného (J.-M. Le Pen a 
"jeho" Národní fronta) s něčím téměř naprosto novým, co ještě analyzované není, nebo 
především povrchně (nové vedení). Zároveň se autorka také celkem dobře vyrovnala 
s obecným problémem uchopení a chápání velmi komplikovaného stranického života 
Národní fronty (hra aktérů, různé názorové proudy a jiné kliky). Navíc se autorka snažila 
zakomponovat a reflektovat i poslední dění (1. kolo prezidentských voleb). Analýza a 
výsledný komentář k otázkám, které v době psaní práce ještě nebyly naprosto jasné, se jeví 
jako opodstatněné. Tato snaha, uchopit ještě neprožité události, zčásti vysvětluje např. 
poměrně dlouhý závěr.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak vyhodnotit z dnešního hlediska (po parlamentních volbách) snažení M. Le Penové 

ve smyslu "dediabolizace" Národní fronty? 
5.2 Byla samotná M. Le Penová obětí svého úspěchu? 
5.3 Vzhledem k tomu, jaké byly výsledky NF v parlamentních volbách (vnučka Le Pena se 

stala poslankyní), je to strana jedné rodiny? 
 



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 19.6.2012                                                      Podpis: 


