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

 

Bakalářská práce Markéty Svobodové zkoumá vztah mezi euroskepticismem Konzervativní strany a její vnitřní 

fragmentací mezi lety 2015-2017. Prostřednictvím tří výzkumných kritérií obhajuje tezi o, parafrázuji, nárůstu 

euroskepticismu ve straně v důsledku referenda o výstupu z Evropské unie z roku 2016 a zvyšující se 

fragmentace strany. Proměňující se vnitropolitickou dynamiku autorka pozoruje na vnějších projevech 

euroskepticismu obsažených ve volebních programech z roku 2015 a 2017, na vnitřních projevech 

euroskepticismu dedukovaných z výroků jednotlivých politiků a na události volby nového předsedy strany v roce 

2016. 

 

Na začátku práce si autorka definuje tři výzkumné otázky. Táže se, zda lze na volebních programech pozorovat 

vyšší míru euroskepticismu. Zda referendum o vystoupení Británie z EU způsobilo vyšší fragmentaci a míru 

euroskepticismu ve straně a zda se fragmentace strany odrážela na vnitrostranických volbách předsedy v roce 

2016. Ačkoliv autorka nemá se zodpovězením otázek prostřednictvím zvolených metodologických nástrojů větší 

obtíže, jedná se o otázky relativně málo ambiciózní. Závěry práce z tohoto důvodu nejsou zvláště originální. 

 

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

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

 

Téma svým charakterem odpovídá bakalářské práci. Pozitivně lze hodnotit především aplikaci typologie 

stranické fragmentace a euroskepticismu na zvolený britský případ. Autorka pro lepší orientaci vhodně použila 

přehledové tabulky. Zatímco metodologické ukotvení práce je dle mého názoru dostatečné, práce by si zasloužila 

zasazení do hlubšího historiografického rámce, především v oblasti vývoje euroskepticismu v Konzervativní 

straně. Ten je sesumírován ve dvou větách na první straně. Problém se váže k mírně podceněnému state of the 

art – opření bakalářské práce o základní monografie na téma dějin Konzervativní strany (viz. N. Crownson, 

2006 nebo A. Forster, 2002) by napomohlo k formulování vhodnějších výzkumných otázek. 

 

Struktura práce je relativně přehledná. Kus state of the art je však ne zcela logicky připojen k úvodu. 

Diskutabilní je také minimalistické členění empirických kapitol, které se tím pádem stávají mírně nepřehlednými. 

 

Ačkoliv práce jako celek působí relativně koherentně, autorka na mnoha místech prokazuje argumentační 

nedůslednost. Úvodní dva odstavce třetí kapitoly tak v tomto ohledu typicky působí jako lidová politologie 

(„Konzervativní strana… zdůrazňovala nacionalistické myšlenky…“ – bez odkazování; „labouristická sociální 

politika, díky které pobíral dávky kde kdo…“). Stejný problém nalézáme např. na st. 26: „Maďarsko… se začalo 

orientovat ruským směrem“ – bez odkazování. Výrok o „nesprávném řešení řecké ekonomické krize“ labouristy 

na str. 23 je pak nesmyslný ze své podstaty. Autorka také vynáší sporné soudy o obou parlamentních volbách. Ty 

nejsou podepřeny žádnými zdroji (str. 24 – „čin, který volby ovlivnil nejvíce, bylo vyhlášení referenda“ a str. 31 

– „hlavním kritériem voleb byla otázka, jakým způsobem chtějí jednotlivé strany postupovat ve vyjednávání 

s EU“). 

 

Výběr zdrojů je obecně vhodný, včetně zvolených periodik. Jediný problém se v tomto ohledu váže k faktu, že 

autorka na některých místech přejímá výroky politiků (ty jí slouží jako primární zdroje) nekriticky. Nerozlišuje, 

za jakým účelem byla jednotlivá prohlášení učiněna a vydává je za autentické postoje (viz. str. 26 – „Skepticky 

se na vzniklou dohodu dívali i někteří euroskeptičtí členové Konzervativní strany, kteří dohodu považovali jen za 

prázdné sliby.“) 

 



 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazyková úroveň bakalářské práce je průměrná, od třetí kapitoly se postupně zhoršuje. Text je poměrně čtivý, 

formulační kostrbatost spolu s občasnými hrubkami (str. 34 – „vyzívat“, psaní velkých písmen obecně) mu 

ovšem ubírají na výsledném dojmu. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autorka bakalářské práce prokázala schopnost zasadit zvolené téma do metodologického a částečně i 

historického kontextu. Pozitivně hodnotím především aplikaci teorií Sartoriho a Bouceka. Zvolené výzkumné 

otázky se jí podařilo zodpovědět přesvědčivě. Závěry práce ovšem nelze považovat za objevné či překvapivé. 

Mezi slabé stránky práce patří argumentační nedůslednost projevující se v popisných pasážích. Aplikace teorií je 

dle mého soudu bezproblémová. 

  

 

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

  

Stal se euroskepticismus pro Konzervativní stranu v letech před referendem o vystoupení Británie z EU pouhým 

strategickým nástrojem? Chtěli se podle autorky čelní představitelé strany referendem zbavit strany UKIP, která 

konzervativcům dlouhodobě přetahovala voliče? 

 

Jak autorka hodnotí roli předsedy (jeho sílu či naopak slabost) ve fragmentačních tendencích strany? Může 

autorka v tomto smyslu srovnat Davida Camerona a Theresu Mayovou? 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Markéty Svobodové i přes dílčí nedostatky doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla 

hodnocena známkou C. 

 

 

Datum:  4.6.2018       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. 

 

 


