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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Bakalářská práce Miroslavy Drozdové se zabývá porovnáním podobností a rozdílností radikálně pravicových 

populistických stran v Nizozemí, Německu a Francii, tedy PVV, AfD a FN. Jako hlavní cíl práce si autorka staví 

právě analýzu podobností a rozdílností v několika vydefinovaných programových bodech. Tento cíl je dobře 

stanoven, stejně jako adekvátní časový rámce práce. Autorka tak v práci beze zbytku splnila, co si vydefinovala 

v úvodu.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka vychází ve své práci ze standardního objemu relevantních zdrojů, převážně v anglickém a českém 

jazyce. Menším limitem je omezené použití zdrojů v lokálních jazycích daných zemí, což autorce omezuje 

rozsah zdrojů, ze kterých mohla čerpat a tak mírně snižuje celkovou hodnotu práce. Práce je adekvátně 

strukturována do několika částí – autorka nejprve představuje analýzu samotného konceptu pravicového 

populismu a následně velmi uceleně popisuje případové studie všech tří stran. V závěrečné části pak autorka bez 

problémů představuje velmi zjednodušenou komparaci, u které ale mohla lépe vysvětlit stanovená kritéria. 

Rozsah práce je dostatečný, autorka si zvládla téma vymezit do relevantní šíře tak, aby bylo zpracovatelné. Práce 

je místy až příliš popisná, což ale tolik nevadí, když je vše dáno do kontextu závěrečné komparace. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na zdárně napsanou bakalářskou práci. Rozsah je v pořádku, 

práce je srozumitelná a dobře strukturovaná. Vyhovující je rovněž jazykový projev bez výrazných gramatických 

chyb. Autorka bez větších problémů používá odkazový aparát, který je zároveň dostatečně přehledný. Rovněž 

bibliografie je zpracována ucházejícím způsobem, chybí v ní nicméně několik statí ze sborníků, s nimiž autorka 

pracuje.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce Miroslavy Drozdové je velmi dobrý. Autorka prokázala schopnost zformovat 

přehlednou a jasně definovanou výzkumnou otázku a zvládla, i když zjednodušenou formou, provést komparaci 

tří případových studií, což je na bakalářské úrovni nadstandardem. Cíl práce se tak autorce povedl přes drobné 

nedostatky naplnit. Práce tak splňuje kritéria pro úspěšnou bakalářskou práci. Autorka rovněž po celou dobu 

tvorby práce aktivně komunikovala s vedoucím a reagovala na jednotlivé připomínky. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Jaký byl autorčin důvod k výběru případových studií právě PVV, AfD a FN? Čím se liší od jiných stran 

považovaných za radikálně pravicově populistické? 

 

2) Jak velkou roli u jednotlivých stran hraje otázka nacionalismu a je ona tou největší překážkou v jejich 

vzájemné spolupráci? 

 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 

 

 

 

Datum:         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. 


