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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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

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: 

Po formální stránce je práce bez větších problémů. Lze kritzovat jazyk. Některé pasáže jsou kostrbaté, 
či se v nich ztrácí smysl sdělení (viz str. 14. 2 plný odstavec). Zejména na posledních deseti stránkách 
se již častěji objevují i gramtické chyby (shda podnětu s přísudkem) a kvalita jazyka se obecně 
zhoršuje, přesto i v těchto pasážích je práce jazykově akceptovatelná. Určitým problémem je, že 
autorka svěřepě odmítá úvádět jakákoliv čísla a to i tehdy, když mluví o výsledcích voleb, když přímo 



zmińuje určitou metriku (populismu) apod. Tj. i v těch momentech, kdy by čtenář nějaký číselný údaj 
přivítal. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

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

B 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

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

Práce je ve své základní struktuře poměrně logicky vystavěná. Určitý problém je však v tom, že dílčí 
části spolu příliš nekomunikují. Př. autorka (správně) věnuje několik stránek diskusi konceptu 
populismu, bohužel z této diskuse neodvodila jednoznačnou operacionalizaci konceptu, s kterou by 
dále pracovala, a vůči které by poměřovala populismus jednotlivých portugalských stran. Místo toho 
nabízí tři minipřípadové studie (Řecko, Španělsko a Maďarsko), které mají zřejmě pomoci čtenáři 
pochopit, jak se koncept manifestuje na reálných příkladech. Můj subjektivní dojem však je, že tyto 
případové studie jsou až příliš stručné na to, abych na základě jejich přečtění získal lepší představu o 
reálných projevech populismu. Navíc zvolené případy se vztahují ke stranám, které jsou v mnoha 
ohledech opravdu extrémní (krajní přinejlepším). Vzhledem k tomu, že BP se snaží analyzovat i to, 
zda mainstreamové strany nepřebírají část témat/rétoriky populistických stran možná by bývalo bylo 
lepší ukázat nikoli „téměř ideální“ příklady populistických stran, nýbrž příklady standardnějších stran 
vstupujících na půdu popolismu. Dodám, že diskuse konceptu populismu mohla být poněkud 
kritičtější. Co se vlastní analýzy týče, budu kritizovat malou analytickou hloubku a paradoxně i velmi 
zjednodušené vnímání dopadů portugalské historie. Jeden z autorčiných argumentů je, že pravicově 
populistické strany v PT mají díky negativní vzpomínce voličů na Estado Novo velmi omezené 
možnosti působnosti. To je zčásti pravda (připomeňme však, že Salazar vyhrál v r. 2007 anketu o 
největšího Portugalce), ale zároveň platí, že Estado Novo s jeho vizí transkontinentální a 
multirasového impéria logicky potlačilo případné rasistické tendence – zejména pak na pravé straně 
politického spektra. Zkrátka je těžké (přinejmenším pro starší generaci) hlásit se k „slavné portugalské 
minulosti“ a zároveň např. odmítat přistěhovalce z bývalých kolonií. Na obecné rovině nepovažuji 
autorčiny závěry za mylné, domnívám se však, že analýza je místy velmi omezená a v zásadě přebírá 
hlavní teze využitých děl bez snahy o vlastní analytický přínos.     

 




