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Základní charakteristika práce. 

Předložená práce se snaží prozkoumat korespondenci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (OSN, 

2015) a české politické agendy prostřednictvím sledování prvků trvale udržitelného rozvoje 

v politických programech voličsky nejúspěšnějších politických stran v letech 2013 a 2017.  

 

Takto vymezenou prací se autor odklonil od otázky kauzálního vlivu programu OSN na 

programy místních politických stran (která definovala první, neobhájenou verzi práce) 

způsobem, který mu umožnil důstojně zachovat hlavní kostru textu a provedené analýzy, aniž by 

tím text vyprázdnil a zbavil smyslu. Oceňuji důsledné zapracování připomínek z posudků i 

problémů, které vyvstaly během obhajoby první verze práce. Tuto práci považuji za poměrně 

zdařilou po jazykové, formální i obsahové stránce, což znamená, že po kvalitativní stránce je 

odevzdaná práce ve srovnání s první verzí velice výrazným skokem vpřed.   

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce je jasný a logicky na něj navazuje výzkumná otázka; formulaci na klíčových místech (s. 

9 a 61) práce by nicméně prospěla jednovětá, max. dvouvětá výstižná formulace. Takto není 

jasné, zda má v textu jít primárně o otázku korespondence nebo změny, přičemž výzkumná 

otázka sleduje linii změny, rozvedenou ale až v návaznosti na hlavní formulaci v dalších větách, 

které působí jako vyjádření sekundárních, resp. terciárních cílů. Poměrně neobvyklé také je 

zkopírování celého odstavce při vyjádření cíle práce (srov. s 9 a 61), což v tomto případě nebylo 

úplně nezbytné. 

 

Pokud ovšem čtenář vyjde pisateli naproti a porozumí tomuto odstavci jako trochu těžkopádné, 

protože košaté, formulaci hlavního cíle práce, dává práce jako takový smysl a je konzistentní co 

do vztahu mezi záměrem, formulací cíle, výzkumnou otázkou a závěry.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Autor dobře charakterizuje zvolenou metodu obsahové analýzy, používá k jejímu vyložení 

relevantní zdroje, oceňuji přítomnou reflexi kritických bodů zvoleného postupu - autor 

dostatečně nereflektuje hlavní problémy navržené a provedené metody, problémy, které jsou 

z hlediska adekvátnosti a smysluplnosti zvoleného postupu poměrně závažné (viz např. s. 33-

34). 
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Nejasná je role statistické významnosti, kterou autor zmiňuje na s. 57 a jejímuž provedení a 

smysluplnosti se výše v textu nevěnuje.  Pokud chápeme provedenou analýzu jako analýzu celé 

relevantní populace a autor si očividně neklade ambici zjištěné frekvence a rozdíly zobecňovat 

(vzhledem k čemu, k celé politické scéně?) na základě analýzy určitého reprezentativního 

výběru z určitého celku, proč je tato poznámka v textu?  

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická a empirická část na sebe navazují, jsou vhodně propojené, uvítal bych jasné odvození 

cílů analýzy (nebo ověřovaných hypotéz) z teoretické části práce.  

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má logickou obvyklou a přehlednou strukturu (tedy úvod, teoretická východiska, metoda, 

analýza, diskuse a závěr). 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce se zabývá především teorií nastolování témat (agenda setting), obecným 

vývojem konceptu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na roli OSN a zdůvodněním významu 

politických programů v politickém diskursu. Obecný vývoj trvale udržitelného rozvoje je popsán 

vhodně a dostatečně, část ústící ve zdůvodnění významné role OSN je podána dostatečně 

přehledně a přesvědčivě ve vztahu k výzkumnému tématu. Podobně je přesvědčivě a dostatečně 

zdůvodněna pozice politických programů v politickém diskursu jakožto základ pro relevanci 

provedené analýzy. Vzhledem k vypuštění předpokladu kauzality mezi agendami není úplně 

zřetelná role části o agenda-setting (viz také níže), ale nabídnuté zdůvodnění je akceptovatelné. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Zvolený postup obsahové analýzy je poměrně jednoduchý a jako takový je aplikován dobře. 

Výhrady bych měl vůči možné chybovosti v procesu kódování, a to zejména vzhledem 

k obecnosti některých posuzovaných kategorií, autor je si však tohoto problému vědom a 

reflektuje jej.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

V části diskuse oceňuji konfrontaci zjištění s dalšími studiemi a poskytnutí vysvětlení, které 

může sloužit jako zajímavý námět pro další výzkum v oblasti. 

 

 V celé práci zůstává nejasná otázka „překladů“, či „redukcí“, ke kterým dochází, pokud se nějaké 

téma dostává přes tolik „filtrů“, jako je tomu v případě zvoleného tématu. Mezi jednotlivými 

sledovanými agendami (politická, veřejná, mediální) na národní úrovni a agendou OSN dochází 

zřejmě k takovým redukcím a překladům, že nelze přesvědčivě hovořit o přímém přenášení 
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agendy z jedné úrovně do druhé. V práci se tento předpoklad ale často vyskytuje (např. že 

národní programy pol. stran nějak odráží agendu OSN v oblasti TUR i když může jít vzhledem 

k obecnosti jen o náhodnou korespondenci založenou na všeobjímajícím zaměření obou institucí 

– tedy pol. stran i koncepce TUR v OSN). Tento problém, obsažený v první verzi práce je zde 

obejit zaměřením na korespondenci, ale čím má být korespondence agend, pokud ne dokladem 

přímého přenosu nebo určitého kauzálního vlivu? (srov. druhý odstavec na s. 59, případně 

předpokládaný vztah mezi veřejnou a politickou agendou na s. 54) 

 

Existuje zde možnost, že zjištěné podobnosti a rozdíly mohou být důsledkem snahy OSN – i 

politických stran – dostatečně obecně formulovat cíle v co nejširším portfoliu problémů. V tomto 

případě by pak šlo jen o korespondenci bez existence nutného vztahu, který by poskytoval 

důvod ke zpracování tématu prostřednictvím agenda-setting. Tento problém ve vztahu k smyslu 

práce by autor mohl při obhajobě reflektovat. 

 

V neposlední řadě by mě zajímalo autorovo zdůvodnění zařazení genderové problematiky mezi 

nevtíravá témata (s. 54). 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

 

Práce splňuje kritéria odborného textu. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autor užívá velmi často českou sekundární literaturu a to i v místech, kde to není nutné, nebo lze 

dohledat vhodnější zahraniční zdroj. Text je nevyvážený z hlediska dostatečnosti užitých zdrojů, 

nejsilnější částí je v tomto ohledu kpt. 4. 

 

Rozsah použitých zdrojů a množství, aktuálnost a relevance použitých zahraničních zdrojů jsou 

dostatečné a hodnotím je pozitivně. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

 

Práce je po jazykové stránce v pořádku, množství občasných překlepů nebo interpunkčních 

nedostatků je vzhledem k rozsahu práce akceptovatelné (např. lineální na s. 12, interpunkce na 

s. 29).  

 

Další poznámky 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce si volí poměrně jednoduchou metodu k dosažení cíle, který je však relevantní a dobře 

zdůvodněný v práci, která je konzistentní a dosahuje základních nároků na diplomovou práci.  
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Vzhledem k výše uvedeným otázkám navrhuji hodnocení velmi dobře 

  

Otázky a náměty k obhajobě 
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