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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 C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

E 

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 D 

 

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

Způsob odkazování na zdroje není příliš pečlivý. Seznam literatury se vyznačuje různými styly úpravy 

bibliografických údajů. Někde jsou použita při psaní jmen autorů velká písmena, u jiných odkazů 

nikoli. Někde jsou uvedena celá křestní jména, jinde nikoli. Dochází i k záměně křestních jmen za 

příjmení, *ČDK* je chybně, správně je CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) atp. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

E 

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

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

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

D 

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

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně Zvolte položku. 

 

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

Úvod BP je velice krátký. Autorovi se nedaří dostatečně zdůvodnit výběr tématu. Tím nemůže být jen 

názor M. Albrightové v metodologické kapitole na s. 16)  a její postřehy ohledně srovnání populistů v 

PiS a FIDESZ. V práci absentuje rozbor dosavadního stavu bádání či alespoň základní přehled o 

literatuře, která byla k tématu zpracována. Způsob, jakým je prezentována teoretická část práce, 

podrývá relevanci této části BP. Teorie je jen volně propojena s analytickou částí práce. Není jasné, k 

jakému konceptu populismu se autor hlásí a proč. Koncept populismu, resp. pravicového populismu, 

není nijak systematicky využit při analýze zvolených maďarských a polských stran. To se projevuje 

např. v zařazení strany Jobbik do analýzy, byť tu bylo možné klasifikovat nikoli jako radikálně-

pravicovou populistickou formaci, ale jako extrémně pravicovou stranu. Jobbik nicméně v posledních 

letech zaznamenal deradikalizaci, autor tuto skutečnost zmiňuje, nicméně tento posun stojí za 

debatu. Změnu prodělal i maďarský Fidesz (od liberální k nacionálně-konzervativní straně). Tyto 

proměny mohou mít relevanci pro analýzu programů stran, ale narážíme na problém, že není jasné, 

jaké časové období autor zkoumá. Za chybné také považuji volbu témat, které autor považuje z 

hlediska populismu za zásadní a chce je zkoumat u zvolených stran. Jestliže je klíčovým rysem 

populismu kritika elit, které jsou kladeny vůči „lidu“, pak není jasné, proč autor toto kritérium 

nepodrobuje zkoumání a místo toho volí migrační krizi a vztah k EU. To jsou samozřejmě důležitá 

témata, nicméně z hlediska teorie populismu sekundární. Ne každá populistická strana je v EU či v 

Evropě a ne všechny pravicoví populisté využívají tématu migrační krize, která se stala spíše 

dočasným fenoménem, byť migrace zůstává důležité téma. Další zásadní metodologický problém 

spočívá v tom, že navzdory deklaraci využití komparace, se s komparací takřka nelze v BP setkat. 

Každá strana je popisována ve vztahu k odlišným partikulárním tématům (např. Jobbik a romská 

menšina, Fidesez a G. Soros, PiS a homofobie, Palikotovo hnutí je popisováno obecně atd. jako kdyby 

šlo o zcela unikátní témata, která nemají relevanci u jiných stran), zatímco původně deklarovaný 

euroskepticismus zůstává u analýzy stranických postojů dosti upozaděn. Místo toho měl autor určit 

kritéria komparace, resp. témata, která pak důsledně využíval při analýze programů stran. Dále není 

jasné, v jakém časovém období autor strany zkoumá.  Jinak řečeno, namísto komparace jsou 

výsledkem BP nesourodé a málo srovnatelné popisy postojů politických stran. Je zarážející, že ačkoli 

autor deklaruje snahu jako zdroje dat využít programové dokumenty stran či analýzu Manifesto 

project, prakticky s nimi nepracuje. Lze narazit jen na jeden zdroj ze stránek Fidesz a dva zdroje ze 

stránek strany Jobbik. Zbylé informace získává autor ze sekundárních zdrojů. Samotná analýza klouže 



po povrchu a místy je velice stručná. Povrchní charakter BP dokládají i poměrně  banální zjištění v 

závěru, ke kterým lze dospět běžným pozorováním zpravodajství o polské či maďarské politice. Na 

místo toho se autor (neúspěšně) pouští do debaty o příčinách pravicového populismus v Maďarsku či 

Polsku.  

 

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. 

Silnější stránkou je samotné téma, které si jistě zaslouží zpracování a které má relevanci i pro ČR. 

Autor se rovněž pokusil o zasazení tématu do teoretického rámce a také o aplikování komparativní 

metody. Bohužel způsob, jakým byla práce zpracována, není příliš přesvědčivý. Hlavními nedostatky 

je chatrná metodologie, komparace i vlastní analýza. Teoretická část práce je rovněž na nízké úrovni. 

Práce se opírá o extrémně nízký okruh primárních zdrojů.  I z formálního hlediska je práce 

nedotažená. BP Filipa Mrštíka je podle mého názoru na hraně obhajitelnosti. Mám za to, že potenciál 

tématu zůstal do značné míry nevyčerpán. Při naplnění metodologického plánu, využití primárních 

zdrojů a respektování základních principů komparace by jistě vznikl daleko hodnotnější text.  

 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

V čem spočívá „pravicovost“ pravicového populismu? V čem se PiS a Fidesz shodují? Co je podle 

Vašeho názoru hlavní a nejzajímavější zjištění Vaší BP? 

 

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: E 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 
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