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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 E a F 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 A 

2.2 Původnost práce a přínos oboru B 

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

B 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  B 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

B 

*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 



 

K hodnocení odborného charakteru nutno poznamenat: těžko vinit autora, že 
nepřišel s nějakým „politologickým průlomem“ pokud jde o zkoumání této, navíc 
dosti proměnlivé a obtížně přesně uchopitelné, kategorie krajně pravicových či 
populistických stran. To se zatím nikomu nepodařilo a možná ani – kvůli oné 
proměnlivosti – nepodaří.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

B 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  A 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
B 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

x 

3.8 Grafická úprava textu  B 
*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 

– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Práce je dosti rozsáhlá, některé záležitosti autor řeší možná příliš rozvláčně.  

 

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

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Autor se zaměřil na čtyři strany, dvě v ČR a dvě na Slovensku, které se řadí do 
kategorií krajní pravice nebo populistické pravice. Podrobil je důkladné analýze 
pomocí teoretických přístupů Piera Ignaziho, Hanse-Georga Betze a Case 
Mudeho. Ovšem jak již v představení přístupů jednotlivých autorů konstatuje, 
přesné rozlišení krajní a populistické pravice je velmi obtížné, neboť to jsou do 
jisté míry prostupné kategorie. Stejně tak je velmi obtížné jednoznačně zařadit tu 
či onu stranu do dané „škatulky“. To, že Dělnická strana sociální spravedlnosti a 
Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotleby budou spadat spíše do kategorie 
krajní, fašizující pravice, kdežto Okamurova SPD spíše do kategorie pravice 
populistické, bylo asi zřejmé od začátku výzkumu. Nicméně hlavní předností 
posuzované diplomové práce je právě detailní analýza zkoumaných subjektů z 
hlediska programů i reálného působení, opřená o vhodný teoretický aparát, která 
pak vede k podloženým závěrům. Autor ve své práci mj. poukazuje na zásadní vliv 
migrační krize, tedy konkrétního unikátního historického fenoménu na pravicovou 
politickou scénu. Na druhou stranu, migrační krize ovlivnila skoro celé politické 
spektrum, u nás i v jiných zemích. V České republice nyní skoro každá strana 
splňuje některá z kritérií krajní či populistické pravice. Což mohlo být asi více 
zohledněno. Tím by se však ještě rozrostl již tak velký rozsah práce. Celkově tedy 
hodnotím za B. Některé závěry práce jsou přece jen hodně očekávatelné a též 
argumentace je občas trochu rozvláčnější.  

 

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



5.1 Kam byste zařadil prezidenta Miloše Zemana - dal by se označit za 
pravicového populistu? 

5.2 Pokuste se načrtnout dopady migrační krize na teoretické koncepty 
pravicového populismu či dokonce krajní pravice. Narážím zde na skutečnost, 
že například v ČR skoro všechny politické strany v reakci na migrační krizi 
přejímají některé typické znaky pravicového populismu.  

5.3       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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