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Posudek vedoucího bakalářské práce 
  

 

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). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

2.3 Ucelenost výkladu  2 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

2.5 Dodržení citační normy 2 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 

2.8 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). 

 
Zpracování tabulek mohlo být pečlivější. Písmo v tabulkách je příliš malé a stěžuje 
čitelnost. Mohly být zpracovány jednotným způsobem a v českém jazyce. Autorka se 
místy dopouští jazykových chyb (např. *koncensus* na s. 33). Pro politickou stranu 
Sverigedermokraterna užívá dva odlišné české překlady. Správné je konzistentně 
používat jen jeden překlad. V textu práce místy chybí odkazy na použitou literaturu. 
Za zbytečnou považuji v práci krátkou kapitolu (1.2) věnující se migračním teoriím.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2 

3.4 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). 
 

Po obsahové stránce je práce v obecné rovině v pořádku. Za nejzávažnější 
nedostatek považuji povrchní a zkratkovité zpracování postojů politických stran 
k migraci vyjma Švédských demokratů, kterým se autorka věnuje poměrně obšírně. 
Autorce se nicméně daří seřadit parlamentní strany na pomyslné škále od nejvíce 
otevřené až po nejvíce kritické postoje vůči migraci. Pokud jde o menší nedostatky, 
tak nelze Levicovou stranu řadit mezi strany středu či pravice, jak činí autorka. 
Hypotézy práce mohly být stanoveny poněkud přesněji a logičtěji.   

 

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

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práci H. Utinkové považuji za velmi dobrou. Podařilo se jí konstruovat teoretický a 
pojmový rámec, který využila pro analýzu švédské migrační politiky. Závěry, ke 
kterým dochází, jsou argumentačně podložené. Autorce se podařilo postihnout 
změnu migrační politiky v roce 2015 a přehledně tento posun zdokumentovala. 
Slabší stránkou práce jsou místy chybějící odkazy, drobné faktografické chyby a 
nepřesnosti a zejména poněkud povrchní analýza postojů stran k migraci. 

 

 

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

5.1 Jak se vyvíjejí nálady švédské veřejnosti k migraci s ohledem na růst popularity SD? 

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  



 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 30.květen 2017                                      Podpis: 


