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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:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  3 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1-2 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1- 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Práce je psána poměrně čtivou a dobrou 
angličtinou. Celková úprava je také nadstandardní - řek l bych pečlivá. Vlastní struktura práce 
je však v mnoha ohledech problematická. Především práce NEMÁ skutečně jasně stanovený 
cíl ("Is there a link between UKIP’s success and economic hardships?"I would like to explore 
the connection between economic crisis and the attitudes towards immigration policy, using 
anti-immigration rhetoric as an electoral strategy"  "This thesis aims to find connection 
between the economic downturn and anti-immigration rhetoric") a výzkumná otázka jen 
z části reflektuje název. Práce je tak ukotvena v několika navzájem prolýnajících se, přesto 
však zjevně odlišných cílech/ výzkumných otázkách - to se odráží i v textu, který není na 
mnoha místech dostatečně zacílený. Chybí vyjasnění metodologie (přestože v práci lze nalézt 
kapitolu věnovanou Metodologii - leč ta pojednává spíše o struktuře práce a nad to postrádá 
relevantní met. literaturu). I díky tomu se práce místy rozpadá na více méně deskriptivní 
kapitoly s omezenou vazbou na v úvodu zmíněný (dle mého příliš vágní výzkumný cíl). S tím 
souvisí, že teoretická kapitola sice mluví o teoriích migrace, ale ty nejsou z pohledu cíle práce 
skutečně podstatné. Teoretická část tedy fakticky nekomunikuje s částí empirickou (což je 
zásadní problém). Právě tato absence jasného cíle a vhodného teoreatického ukotvení vede 
pak k tomu, že těžiště práce nacházíme až v poslední třetině práce. Je zde tedy určitá 
nevyváženost. 
Z drobnějších připomínek zmíním, že grafy vynášející dvě odlišné řady je lepší konstruovat 
tak, že v grafu vyneseme dvě osy Y (jednu nalevo a druhou na pravo). Případně lze obě řady 
znormovat a tím se celý problém odstraní. 
6% = šestiprocentní; 6 % = šest procent.      
 

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  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 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). 
 

Bohužel absence jasného cíle, vhodně zvolené teorie atd. nechává čtenáře napochybách oč 
přesně BP usiluje - je to popis, testování teorie, pokus teorii vytvořit (to je přitom základní 
otázka podle které bude práce posuzována)? Samotný název pak indikuje pokus o testování 
teorie (argumentu). Je-li tomu tak, pak však práce není s to cíl naplnit. Řešení vazby ekon. 
krize na imograční politiku je velmi povrchní. Práce vůbec neřeší možné alternativní 
argumenty (teorie) vysvětlující zjevé přitvrzení rétoriky a do určité míry i aktuální politiky vůči 
imigrantům. Zároveň práce se zaměřuje pouze na jednu měřítkovou úroveň (národní). Přitom 
pro prověření arguementu by bylo vhodné analyzovat nižší (administrativně správní a 
volební) jednotky. Pokud by tak autorka učinila, získala by (i) větší počet jednotek pro 
analýzu, (ii) tyto sub-jednotky by se mohly překvapivě lišit v jeich ekonomické úspěšnosti, 
počtu migrantů, náboženství/etnika/vzdělání ad. migrantů a (iii) volebních výsledcích stran. 
To by poskytlo mnohem pevnější půdu pro analýzu.  

 



4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Práce se zaměřila na jistě aktuální a společensky zajímavé téma. Místy je 
vidět snaha o alespoň omezenou komparaci, jakož i snahu využít klíčové empirické údaje, což 
oceňuji. V tomto kontextu je škoda, že autorka (i) definovala svůj cíl spíše vágně; (ii) 
nepropracovala metodologickou část (není tak třeba vůbec jasné, proč se zaměřuje na 
zkoumané období), čím a proč je toto období zajímavě ani, proč si vybrala UK a co to 
znamená pro zobecnitelnost jejích závěrů. Podobně výběr programových dokumentů tří 
klíčových stran zde mohl být hlouběji diskutován atd. (iii) autorka nezvolila vhodný teoretický 
rámec a díky tomu (iv) sklouzává její práce k velké popisnosti bez ambice na širší 
zoběcnitelnost, či komunikaci s dalšími pracemi na zvolené téma. 
Práce tedy na jednu stranu naplńuje požadavky BP a přínáší místy zajímavé empirické 
poznatky, zároveň však celková (nepromyšlená a nepropracovaná) koncepce práce výrazně 
snižuje hodnocení BP.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaký je přesně cíl práce a její zaměření (ve smyslu deskripce, testování kauzální teorie… etc.)? 

lze výsledky nějak zobecnit - jak?  

5.2 Jaký je efekt ekon. výkonnosti na substátní úrovni (např. Nuts 2/3) na postoje k imigraci? proč 
tato úroveň nebyla v práci analyzována?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

                            
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: Navrhuji mezi velmi dobře a 
dobře.  
Práce je v mnoha ohledech zpracována pečlivě, zároveň však autorka nedostatečně 
vyspecifkovala výzkumný cíl a výzkumné otázky a nepropojila teorii s empírií. To považui za 
téměř fatální problém a pouze fakt, že v jiných ohledech je práce zpracována nadstandardně 
mne zdržel od hodnocení o (půl)stupeň horšího.  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 21.1.2015                                               Podpis: 


