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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) 

 
      

 

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 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

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. 1000 znaků) 

 

Diplomová práce je na vysoké úrovni. Autora lze ocenit za pečlivost při obsahové 
analýze a schopnost nadefinovat vlastní škálu postojů k migrační krizi, kterou 
následně autor využívá pro vlastní analýzu. Autorovo zpracování konceptu 
euroskepticismu je sice v pořádku, ale v práci působí poněkud nadbytečně, 
protože nijak nepřispívá k dosažení cílů práce. Autor mohl vyjít z konstatování, že 
všechny analyzované strany je možné zařadit mezi euroskeptické formace a 
doložit toto konstatování konkrétními argumenty. Autor vhodně volí různé typy 
euroskeptických stran s cílem zobecnit své závěry. Autora lze ocenit i za to, že se 
snaží doplnit obsahovou analýzu i o analýzu motivace postojů k migrační krizi, kdy 
poukazuje na jistou instrumentálnost či konjukturální důvody euroskeptických 
stran, které se snaží tuto problematiku využít ke kritice EU. 

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

1 

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!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

1 

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) 

 
Práce je přehledná, nicméně úvod je poměrně krátký. Již zde měl autor představit 
zkoumané strany a obhájit jejich výběr a nenechávat to až na s. 25. Autorova 
argumentace je jinak velice silná a přesvědčivá. 

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

 Práci D. Chlumského vnímám jako nadprůměrnou. Autor prokázal schopnost 
vlastní analýzy a navíc i schopnost samostatně vytvářet vlastní analytický rámec. 
Závěry, ke kterým autor dochází, jsou přesvědčivé. 

 

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

5.1 Domníváte se, že by se Vaše závěry posunuly, zahrnul-li byste do své analýzy 
další čtveřici stran z týchž zemí, ale s jinou mírou euroskepticismu (např. DSSS 
v ČR, FPÖ v Rakousku atp.)? 

5.2       

5.3       

 



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
  
 
 
Datum: 31.5.2017                                               Podpis: 


