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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autor práce, Adam Milý, vypracoval zajímavou empirickou práci, která poodkrývá některé důvody 

stojící za volbou Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016. Práce se zaměřuje na mikro-

regionální analýzu na úrovni counties ve třech amerických státech, z nichž některé patří mezi tzv. 

swing states (Ohio, částečně Indiana), zatímco v jiných je jedna ze stran dlouhodobě silnější (Illinois). 

Výběr regionů tudíž není náhodný, nýbrž se úzce váže k testování klasické hypotézy, že jsou to tzv. 

"losers of globalization", kteří v současnosti nejvíce sytí podporu pro radikálně pravicové populistické 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

strany či kandidáty. Toto je, jak naznačují výsledky, pravdou jen částečně, alespoň v prostředí USA, 

neboť jsou to v podstatě nativistické (etnicky nacionalistické) postoje, které se ukazují jako hlavní při 

vysvětlení podpory pro Trumpa. Toto je důležité zjištění, které, kdyby bylo silněji teoreticky 

zarámováno, by aspirovalo na to být podstaným příspěvkem k diskuzi o proliferaci PRR stran 

v současné Evropě a Severní Americe. I přesto práci hodnotím jako nadprůměrně kvalitní a 

informativní vhled do prostředí americké volební geografie.  

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

V práci zmiňujete určité podobnosti mezi podporou pro Donalda Trumpa v USA a volbou pro "Brexit" 

ve Velké Británii. Uveďte některé tyto podobnosti, stejně jako případné rozdíly, pokud existují. 

 

Čím si vysvětlujete o tolik silnější význam etnických faktorů nad ekonomickými pro volbu Trumpa, a 

to i ve státech, které byly postiženy přesunem průmyslu a ekonomickými problémy v návaznosti na 

restrukturalizaci danou globalizací (Ohio)? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 5. 2019       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


