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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: MKROGEOGRAFICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO EVROPSKÉHO POPULISMU (2018)

    

Autor práce: Tomáš  Bendl  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou přiměřené a hypotézy jAsně formulované. Politicko-geografický charakter práce je 

jasný. Relevance cílů je dobře vysvětlena. Hyptézy práce jsou adkvátně podloženy a vysvětleny. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretické ukotvení práce je vyborné. Diskuse a hodnocení literatury o konceptualizacích  populismu 

jsou vhodné a přiměřené. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika statistického rozboru je vhodná. Metody jsou relativně sofistikované. Data jsou použita 

vhodnými způsoby. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Anylýza je V práci adekvátně provedena. Interpretace statistických rozborů je provedena s potřičnou  

pozorností a a ukazuje schpnosti autora využívat výhod složitějších  statisitckých metod. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V práci by mohla být vice rozebrána omezení užité metody sběru dat o populismu stran skupinami 

expertů  ze  zemí Evropské unie. Práce je zasazena do širšího kontextu výzkumu populismu. 

Závěrečná aplikace ve výuce na středi škole je inspirujicí. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná  

Citační úroveň:  výborná  

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 
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Kvalita pužité grafiky je vhodná  a přiměřená. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Teoritoicýché a empirické časti  jsou vhodne strukturovány a těmaticky uspořádány. Provázanost 

teoretické a empirických částí je jasná a efektivní. Významný přínos prace je poskytnutí statistického 

rozboru nového souboru dat hodnocení populismu politických stran Evropské unie skupinami 

expertů. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

JAKÁ OMEZENÍ OBSAHUJE POUŽITÁ METODA HODNOCENÍ POPULISMU POLITICKÝCH STRAN 

EXPERTY? 

 

Datum:  

Autor posudku: prof. Petr Dostál, M.A., PhD.  

 

Podpis: 


