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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:     V práci je mírný posun od předloženého projektu, jde 
ale spíše o formální záležitost, která nemá vliv na celkové vyznění práce.         

 
 
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 

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  

1-2 

*) 
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 práce: Téma práce je zvolené nepochybně 
dobře, práce má ale spíše deskriptivní charakter a analytická část je spíše slabší.             

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

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  

      

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:    
Práci pokládám celkově za poměrně zdařilou, byť spíše deskriptivní. Autorka se zaměřila 
na dosud neprozkoumanou část politického života Front nationale a velmi pečlivě 
shromáždila úctyhodné množství dat ohledně přidružených organizací, které FN obklopují. 
V tomto směru je cíl práce nepochybně splněn.  
Co se týče problamtičějších pasáží.  Kapitola týkající se definice krajní pravice ve Francii je 
velmi zkratkovitá a poněkud překvapivě neobsahuje například části týkající se režimu ve 
Vichy a obecně Pétainismu.  V části týkající se historie vazeb na NF pak chybí napříkald 
vysvětlení pojmu "integrální nacionalismus", které je pro skupiny typu Action française 
klíčové. Samotné tělo práce pak obsahuje seznam organizací, ale jejich rozbor, resp 
analýza jejich působení je poměrně omezená.     
Je otázkou, zda si autorka nemohla položit i další otázky, na které by v práci odpovídala 
(například nejen zda ovlivňují přidružené organizace FN, ale jak, resp. v čem). 
Práci odporučuji k obhajobě, ale vzhledem k výše uvedeným výtkám ji hodnotím stupněm 
Velmi dobře.   

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Vysvětlete pojem integrální nacionalismus.  

5.2 Existují vazby NF na prostředí otevřeně extrémní pravice (Serge Ayoub, Bloc 
identitaire atd.)? 



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:                                                            Podpis: 


