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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Cílem práce je určit, zda parlamentní projevy Geerta Wilderse naplňují podstatu populismu a zda je trvalou 
součástí jeho promluv kritika islámu (str. 2). Druhá otázka, kterou si autorka klade, je vzhledem k charakteru 
celé práce bezpředmětnou, protože tematické zaměření práce a celé její vyznění v podstatě automaticky 
předurčuje kladnou odpověď. První otázku bychom mohli považovat za skutečně výzkumnou a jako taková byla 
autorkou za cenu jistého zjednodušení zodpovězena (populismus je nesmírně širokou teorií a autorka se mohla 
lépe pokusit o její zpřesnění, resp. zúžení za účelem autorčiny analýzy). V tomto smyslu lze cíl práce považovat 
za naplněný. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Je sympatické že se autorka pokusila o analýzu v pravém slova smyslu a nespokojila se s pouhým popisem 
faktografie, což bývá častým nešvarem absolventských prací na bakalářské a pohříchu dokonce i magisterské 
úrovni. Práce se opírá o jasně definovaný metodologický postup a teoretické východisko a autorce se podařilo 
nesejít z cesty, tj. držet se obou těchto opěrných bodů od začátku až do konce. Empirie je systematicky testována 
pomocí apriorních odborných parametrů. Z tohoto hlediska jistě prokázala jistou míru tvůrčího přístupu. 
Nicméně, měl bych zde dvě kritické připomínky. Za prvé, není mi zcela jasné, na základě jakých kritérií autorka 
provedla výběr Wildersových projevů (podle jejich délky?) – viz str. 15-16.  Za druhé, pro příště bych doporučil 
pozměnit strukturu práce. Nejprve je vhodné určit metodologický a teoretický základ, následně vyložit  
faktografii a teprve poté provést příslušný rozbor. Nepovažuji za šťastné prohození prvních dvou částí, jak se to 
autorce přihodilo. Naopak je třeba autorku pochválit za množství literatury a zdrojů, kterých využila, a to včetně 
domácí, tj. nizozemské provenience.   
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Z formálního hlediska práce vykazuje jisté drobnější „grafické“ nedostatky (hned v názvu jsou špatně napsány 
uvozovky – mají jiný formát; názvy podkapitol nejsou odděleny od předchozího textu apod.). Jinak je ale práce 
napsána kultivovaným jazykem a dobře se čte. Poznámkový a odkazový aparát je zpracován příkladně.  
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Silnou stránkou práce je jednoznačně její odborný charakter: je to analýza v pravém slova smyslu a ne pouhá 
deskripce. Slabší stránkou práce je její struktura a ne zcela jasný způsob výběru analyzovaných projevů. 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Na základě jakých kritérií autorka provedla výběr Wildersových projevů? 
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6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 
 
 
Datum: 15. 5. 2016        Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


