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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Komentář: Autor v Úvodu konstatuje, že hlavním „… cílem mé práce je podat ucelenou 
analýzu strany PODEMOS, na které budou dobře vidět trendy nově vzniklých (nejen) 
levicových stran.“ (s. 7). Zvolenému cíli odpovídá struktura práce, přičemž za klíčovou je 
možné považovat 2. část, která se dominantně věnuje právě PODEMOS (s. 18-32). Vzhledem 
k aktuálnosti tématu jsou metody a šíře prostudované literatury více než dostatečné.  
 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 X  

Komentář: Práce je psána velmi čtivě a zjevně autor problematice velmi dobře rozumí a 
orientuje se v ní. Zejména ve zmíněné klíčové části autor provádí skutečnou analýzu 
programu strany PODEMOS v souvislosti s rozborem, který nabízí v úvodních částech. 
Zkrátka úvodní teoreticky laděný rozbor některých pojmů je skutečně využit pro následnou 
analýzu politického programu a působení této strany.  
 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   
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3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

 X  

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X   

Komentář: Práce je poměrně dobře napsaná. Občas se v textu objevují zkratky pro přídavná 
jména (např. pol. místo politický), což není v tomto typu textu standardní postup. Autor také 
používá poněkud zvláštní styl odkazování a také seznamu literatury, který není korektní.  
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Autor by se v rámci své obhajoby mohl zaměřit na tyto problémové okruhy: 
 

1. Autor se ihned na začátku své práce vymezuje proti ANO 2011 v tom smyslu, že se 
jedná o politické uskupení, kterým se nebude zabývat, protože je jiného charakteru než 
španělské PODEMOS. Není ovšem možné mezi ANO 2011 a PODEMOS přeci jenom 
nějaké podobnosti najít? 

2. Projevují se autoritářské rysy ve fungování strany PODEMOS, o kterých autor píše, i 
jinak než v postavě (či aktivitách) tajemníka Pablo Iglesiase? 

 
 
Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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