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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  1-2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 2 

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 1 

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

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Práce má sice logickou strukturu, ale jinak je 
velice nevyvážená. Autor věnuje drtivou část práce deskripci pojmů, což je v případě krajní 
pravice či dalších konceptů (nacionalismus, rasismus, xenofobie…) zcela relevantní, nicméně  
 s nimi dále nepracuje, neporovnává, jak jsou akcentovány jednotlivými stranami, resp. 
jednotlivými subtypy krajní pravice apod. Pasáže věnující se popisu Evropského parlamentu, 
jeho historie a zastoupených politických skupin působí poněkud nadbytečně a bezúčelně 
s ohledem na cíle práce. S rozsahem těchto částí práce, které jsou poměrně rozsáhlé, ovšem 
kontrastuje velice malý prostor, který autor věnuje rozboru různých typů krajně pravicových 
stran a jejich konkrétních představitelů. Tato část práce včetně argumentace, z níž autor 
vyvozuje své závěry (kap. 3.4), je velice krátká. V kap. 3.4 se jedná pouze o zkratkovitý a 
selektivní výběr některých vyjádření některých představitelů krajní pravice. Tato část BP se 
neopírá o žádnou analýzu, neboť autor své závěry přebírá ze sekundární literatury. Závěry, ke 
kterým dochází, jsou patrně správné, nicméně nejsou podloženy autorovou analýzou a 
argumentací.  V kap. 2.2.2 autor podává přehled politických skupin v EP. Není jasné, proč  
věnuje na s. 35 z hlediska  zaměření BP relevantní skupině  „Evropa Svobody a Přímé 
Demokracie"  jen pár řádků bez jakékoli analýzy či alespoň hlubšího a přesnějšího popisu. Je 
to jeden z mnoha příkladů, kdy autor není schopen či ochoten vystoupit ze stínu pouhé 
deskripce (resp. přebírání faktů ze sekundární literatury) a posunout svou BP směrem 
k vlastní analýze a pokusu o vlastní příspěvek ke zkoumanému tématu, jež je jinak velice 
dobře zvolené a vysoce relevantní. 
 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:  Metoda, jež má autorovi sloužit 
k odpovědi na výzkumnou otázku, není vhodně zvolená. Autor jako cíl práce stanovil nalezení 
odpovědi, proč nebyly krajně pravicové strany  schopny zformovat jednotnou politickou 
skupinu v EP. Autor předpokládá, že důvodem jsou rozdíly v rétorice a v přístupu ke krajně 
pravicové ideologii. Jako metodu zvolil analýzu "sekundárních zdrojů, tedy odborné literatury 
a vědeckých a novinových článků."(s. 12). Zde vidím jeden  z hlavních problémů práce: z 
tohoto deklarovaného záměru vyplývá, že by měl autor analyzovat ideologii stran,  tj. měl by 
logicky   čerpat z primárních zdrojů - programových dokumentů těchto stran. To v práce ale  
absentuje. Autor velký prostor věnoval kontextuálním událostem a pojmům (např. vývoj EP), 
ale popisu subtypů krajní pravice na s. 17-18 se autor věnuje jen zkratkovitě. Z práce není 
zcela jasné v čem se tyto subtypy liší a proč k těmto subytpům přiřazuje konkrétní případy. 
Autorova klasifikace těchto stran může být oprávněná, ale tato část práce nepůsobí 
věrohodně, neboť není založena na kvalitním vymezení a argumentaci. 
 

 



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 trpí třemi základními nedostatky: nevhodně zvolená metoda výzkumu (viz výše), která 
se míjí se stanovenými cíli a hypotézou práce: Jak chce autor zkoumat ideologii a rétoriku 
stran bez studia primárních zdrojů, resp. bez studia   ideologie a rétoriky stran? Tuto analýzu 
lze těžko suplovat selektivními odkazy na sekundární literaturu. Za druhé, v práci chybí 
skutečná analýza. Drtivá část BP je deskriptivní, autor se nepokouší o vlastní analýzu a  
definované pojmy (např. euroskepticismus, xenofobie, rasismus…) již nedokáže využít pro 
komparativní analýzu vybraných tří stran. Mohl se pokusit o rozbor jejich programů, nalezení 
styčných bodů a zásadních odlišností. Místo toho autor přebírá závěry jiných autorů. Práce 
tak nepřináší žádná nová zjištění a její závěry nejsou závěry autora práce ale závěry autorů 
sekundární literatury. Třetím problémem BP je její nevyváženost. Klíčové otázce -tj. důvodům, 
proč krajně pravicové stany nejsou schopny vytvořit v EP společnou politickou skupinu, autor 
věnuje jen asi tři (!) stránky v kap. 3.4. Není to málo?  
Práce trpí závažnými nedostatky, nicméně s ohledem na uspokojivou deskriptivní část práce, 
poměrně široký okruh zvolené sekundární literatury se přikláním k hodnocení dobře.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Co je to moderní krajní pravice a čím se liší od posindustriální krajní pravice? 

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 2.9. 2015                                               Podpis: 


