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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

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:         Není možné hodnotit, neboť teze nebyly k BP 
přiloženy. 

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 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 - 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 1-2 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 

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 

podoby; max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         Z formálního hlediska je práce na 
dobré úrovni. Jako hlavní výtku lze uvést, že autorka nerespektuje oddělování teoretické a 
analytické části, když v kapitole 6 představuje konceptuální rámec (s. 41-42), který nebyl 
v teoretické části představen. Podle mého soudu mohla autorka anglický název English 
defence league přeložit vcelku snadno do češtiny. Místy autorka podléhá 
„anglikanismům.“ Na s. 37 autorka používá (a nepřekládá) termín „the former national 
organiser“. Chybné je také slovo „zionistické“ (rovněž na s. 37). Na s. 42 autorka používá 
důležitý termín „autoritativismus,“ který aplikuje na EDF. V kapitole 3, kde autorka 
vymezuje klíčové termíny práce, však vysvětlení tohoto pojmu chybí. Autorka jej alespoň 
vymezuje na s. 43. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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 textu:          Autorka představuje sice různé 
koncepce daného pojmu (např. pravicový populismus), ale již pak není zřejmé, k jaké 
koncepci či definici se autorka hlásí. Výsledkem je pak poměrně rozostřený, nekonzistentní 
výklad pojmu pravicový populismus. Na s. 27 autorka hovoří o tom ,že bude aplikovat 
teoretický rámec „nové krajní pravice“ na EDL, avšak tento rámec autorka vůbec 
nedefinuje, byť jej částečně, ale nejednoznačně vymezuje v kapitole 3, avšak v kapitole 6 
jej doplňuje o další teoretickou koncepci. 
 Určitá nekritičnost k využívané literatuře se projevuje na s. 24, kdy autorka hovoří o tom, 
že krajně pravicové strany kladou důraz na post-materialistická témata. O dva odstavce 
níže ovšem píše, že tyto strany se vůči post-materialistickým tématům vymezovaly  
s odkazem na tezi P. Ignaziho o „tiché kontrarevoluci“! Zcela nedostatečné je vymezení 
nacionalismu (s. 19). Velmi sporné je tvrzení, že u nové krajní pravice absentují 
ekonomické požadavky (s. 25). To sice může platit o EDL, ale řada politických stran hlásící 
se k nové krajní pravici se mj. profiluje v otázce tzv. šovinismu státu blahobytu, tedy na 
primárně ekonomických tématech. Rozhodně je sporné hovořit o nové krajní pravici jako o 
„single-issue“ hnutí (s. 26). Za zavádějící považuji i autorčino (byť převzaté) tvrzení o 
distribuci obyvatelstva v Lutonu, které rozděluje na „bílé,“ obyvatelstvo z Asie a muslimy 
(s. 27). Takový přístup je metodologicky nesprávný, protože mísí etnické a náboženské 
kategorie. 
 

 



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

Shrnující komentář:         Autorku je možné pochválit za snahu o logický postup, stanovení 
výzkumné otázky (kapitola 1), shrnutí dosavadního výzkumu (kapitola 2) a vyjasnění 
pojmů v kapitole 3. Zde ovšem u některých pojmů nedochází k vyjasnění ale spíše 
k zamlžení pojmů (viz výše). Rozpaky vzbuzuje i již výše zmíněná neobratnost při stanovení 
teoretického rámce práce a jeho následné aplikace na EDF. Práci nicméně hodnotím jako 
velmi dobrou s ohledem na málo probádané téma, resp. specifický případ, a upřímnou 
snahu autorky toto téma zpracovat do hloubky a v relevantním teoretickém kontextu. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaký je vztah EDF k UKIP  a BNP z hlediska rozdílů v programech a elektorátu? 

5.2 Co je na EDF pravicového? 

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
velmi dobře                            
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 8.ledna 2014                                               Podpis: 
 


