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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem předložené práce bylo vymezit aktéry radikálně- či extrémně-pravicového charakteru 

ve třech středoevropských zemích a analyzovat jejich vývoj, programatiku, vztah a 

odlišnosti vzhledem k podobným subjektům v západní Evropě a případně působení v rámci 

vlád zemí do analýzy začleněných. Tento cíl beze zbytku naplněn. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, 

vhodnost příloh) 

Studentka vypracovala velmi kvalitní bakalářskou práci, založenou na dobré provedení všech 

fází výzkumného cyklu – jasně stanovila výzkumné otázky; dobře zvládla heuristiku, o čemž 

svědčí rozsáhlý seznam skutečně využitých zdrojů; operacionalizaci pojmů; reflektuje 

klíčové teoretické přístupy; je schopna je dobře aplikovat na vybrané případy; vyvozuje 

jasné závěry založené na komparaci. Teorie a analýza nejsou odděleny, ale integrovány. 

Práce je doplněna vhodnými přílohami 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická 

úprava) 

Formální úprava práce je bezproblémová, jazykový projev autorky je rovněž dobrý. Citace a 

odkazy jsou řádně vyznačeny, opětovně vysoce oceňuji bohatost seznamu použitých 

zdrojů, s nimiž autor skutečně pracuje. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

K pochvalným dílčím hodnocením ve výše nastolených bodech dodávám, že autorka na 

tématu pracovala velmi samostatně, a to již od samého počátku, tedy od přípravy 

výzkumného terénu. Spíše než vedoucím práce jsem tak byl prvním, zpravidla velmi 

spokojeným čtenářem. Práci považuji za nadstandardní a v případě vydařené obhajoby  
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bych komisi pro obhajobu doporučoval zvážit možnost navrhnout práci na ocenění děkana 

fakulty. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

 

Mohla by studentka vysvětlit, na základě jakých kritérií přiřazuje Slovenskou národní stranu 

do skupiny extrémně-pravicových? Uměla by najít argumenty i pro jiné přístupy, tj. zařazení 

SNS do levé části spektra? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Výborně 
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