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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☒Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

D 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Cíle BP jsou poměrně ambiciózní, jestliže chce autor analyzovat příčiny  vzestupu dvou politických 

stran. Hledání kauzální souvislosti bývá zpravidla dosti obtížné a navíc příčin může být poměrně velké 

množství. Možná právě proto se autor zaměřil jen na dílčí aspekty této hádanky a za předmět svého 

zkoumání si zvolil to, zda na vzestup stran má vliv sociální, migrační a ekologická politika vlád. Ani 

takto zvolený přístup není příliš přesvědčivý a z metodologického hlediska nedostatečný, byť je 

zřejmé, že oblasti, ve kterých autor hledá odpověď (sociální politika, ekologie a migrace), relevantní 

pro tento typ stran jsou. Metodologicky je sporné říci, že úspěch strany je odvislý od toho, co dělaly 

předchozí vlády, jako kdyby na vlastní politice (policy), vůdcovství, marketingu strany, rétorických a 

dalších prezentačních schopnostech představitelů stran nezáleželo. I pokud přijmeme zúžení záběru 

práce, není jasné, podle jakého klíče autor volí rozhodnutí vlád, resp. která opatření bere v potaz a 

která nikoli. Není dále jasné, jak  se tato rozhodnutí promítla do volebních zisků zkoumaných stran. 

Autor nebere dostatetčně v potaz další potenciální faktory jako je důvěra lidí v politiku, v politické 

strany či řadu dalších faktorů. Nebylo by vhodnější se snažit potenciální vysvětlující proměnné lépe 

strukturovat, v teoretické části kriticky prodiskutovat a následně pak analyzovat jejich relevancí pro 

obě země? V literatuře se používá např. supply/demand side factors (např. Jens Rydgren). V BP 

obecně chybí debata nad dosavadním stavem výzkumu, ačkoli téma obou analyzovaných stran je 

v odborné literatuře již dosti popsáno. Další metodologický problém spočívá v tom, že autor na jedné 

straně hodlá zkoumat příčiny vzestupu norské Pokrokové strany, na druhé straně se jeho analýza  

soustřeďuje na období, které bezprostředně předchází volebnímu propadu této strany v roce 2013, 

byť strana poprvé vstupuje do vládní koalice. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Silnou stránkou práce je zaujetí autora pro téma. Je zřejmé, že k tématu načetl relativně velký objem 

literatury a zdrojů a snažil se přinést relativně nový pohled na zkoumanou problematiku. Byť je 

metodologicky více než sporné analyzovat vzestup stran výradně ve vztahu k tomu, co ne/dělaly 

předchozí vládní kabinety, oceňuji, že autorovi se zde daří nacházet dílčí faktory, které mohou 

volební zisky zkoumaných stran pomoci osvětlit. Autor prokázal, že se velice dobře orientuje v reáliích 

obou zemí a  místy se mu daří zasadit zkoumané téma do širšího společensko-politického kontextu. 

Hlavní slabinou práce je špatně zvolená metodologie (viz výše), která autorovi neumožňuje 

dosáhnout zvoleného cíle (příčiny vzestupu Dánské lidové strany a Pokrokové strany v Norsku), ani 



prokázat jasnou souvislost mezi politikami vlád a volebními zisky obou stran. Autor BP nicméně 

prokázal základní akademické kompetence při zpracování odborného textu, který pracuje jak 

s teoretickou tak empirickou literaturou. Autor prokázal schopnost text relativně logicky strukturovat 

a dospět k relativně relevantním závěrům. Práci považuji přes výše uvedné nedostatky za 

obhajitelnou. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 18. 8. 2020 Podpis: _______________________ 
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