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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Kolega Matěj Winkler se v rámci své bakalářské práce zaměřil na analýzu vývoje TOP 09. Tato 

strana byla v okamžiku svého vzniku, ale též v roce 2010, kdy poprvé kandidovala ve volbách 

do Poslanecké sněmovny, považována za nový subjekt. TOP 09 byla jak stranou vládní, nyní 

pokračuje ve své opoziční roli, což přináší celou řadu výzkumných výzev. V roce 2019 tento 

politický aktér zaznamenává svou desetiletou existenci, a tak je velmi relevantní se na nejen na 

jeho vývoj, ale též na další aspekty jeho působení zaměřit optikou politologicky orientované 

analýzy. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Bakalářská práce si ve svém úvodu definuje jasný cíl, který ovšem nemá podobu jasně 

definované výzkumné otázky. To lze z hlediska metodologického přístupu vnímat jako určitý 

nedostatek. Text však cíl, který je v souladu s tezemi bakalářské práce, sleduje v celé své šíři, a 

zvolený analytický přístup se jej snaží naplnit. Hlavní těžiště výsledků analýzy je představeno 

v kapitole číslo 5 TOP 09 v kontextu teorie institucionalizace, na kterou navazuje shrnující 

závěr. 

 

3) Strukturace práce; 

Práce je strukturována do logického a vzájemně provázaného koherentního celku. Postupuje od 

obecného ke konkrétnímu, přičemž jasně rozlišuje mezi částí teoretickou a empirickou. Text je 

průběžně doplněn adekvátně zvolenými přílohami, které dobře doplňují příslušné kapitoly či 

podkapitoly. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Z hlediska ukotvení teoretické části se práce vypořádává s uchopením teoretických konceptů 

týkajících se institucionalizace politických stran. V tomto kontextu lze pochválit snahu autora 

dostudovat si základní jádro problematiky, včetně širších teoretických přesahů, jelikož obojí jde 

nad rámec povinného penza studentů oboru Politologie a veřejná politika. Praktická část potom 
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mapuje nejen dynamiku vývoje českého stranického systému, ale též jednotlivé klíčové volby, 

kterých se analyzovaný subjekt zúčastnil. Aplikace jednotlivých dimenzí institucionalizace a 

též shrnující kapitola jsou z hlediska způsobu předvedené argumentace zcela v souladu 

s běžnými požadavky kladenými na bakalářské práce. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

Hlavním východiskem je pro text teorie institucionalizace, která je hojně využívána a 

diskutována nejen v zahraničních odborných kruzích, ale též v těch českých. Vzhledem 

k analytickým intencím autora textu se jedná o vhodně zvolený teoretický přístup, který přináší 

nová a aktuální zjištění. Tyto závěry navazují na již prezentované či publikované závěry 

zejména českých politologů, kteří se tomuto tématu aktivně a dlouhodobě věnují. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Text je konstruován jako jednopřípadová studie, která odpovídajícím způsobem představuje 

zvolená teoretická východiska. Praktická část práce potom využívá vhodných zdrojů dat. 

Přestože text místy tenduje k deskriptivnímu pojetí zkoumané problematiky, je zcela zjevné, že 

tento přístup je pro samotný význam a směřování analýzy opodstatněný. 

 

7) Využití literatury a dat; 

Bakalářská práce pracuje jak s monografickými zdroji, tak s odbornými články, což lze 

hodnotit jednoznačně pochvalně. Jsou zohledněny základní klíčové výstupy jak zahraničních, 

tak českých politologů, které lze v rámci rešerší uvažovat. Vzhledem k zaměření na aktuální 

vývoj práce vychází i z celé řady zdrojů získaných prostřednictvím monitoringu mediálních 

výstupů, což je pro text při prozatímní absenci nejnovějších odborných textů jediným možným 

a správným východiskem. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Autorova bakalářská práce respektuje požadavky jednotné šablony pro tento typ kvalifikačních 

prací, formální stránka je tedy v pořádku. 

 

Bakalářskou práci Matěje Winklera lze hodnotit jako velmi povedený přínos aktuálnímu stavu 

poznání o českých politických stranách. Práce přináší zjištění, která jsou opřena i o nedávný a 

aktuální vývoj, což lze hodnotit jako jednoznačný benefit takto konstruované analýzy. Text 

splňuje formální i obsahová kritéria kladená na bakalářské práce. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „A“. 

 

Datum: 9. 6. 2019                                                      Podpis: PhDr. Daniel Šárovec 

 

 


