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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce je jasně formulován. Struktura práce je srozumitelná. Závěr odpovídá na výzkumnou 

otázku.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor se opírá o velmi velké množství relevantní literatury. Základem práce jsou cizojazyčné texty.  

Množství využité zahraniční literatury je velmi velké, což považuji na silnou stránku práce. Také se 

domnívám, že autor literatuře porozuměl a jednotlivé teoretické koncepce prezentuje poměrně 

přesně. Využití zahraniční-cizojazyčné literatury považuji za silnou stránku práce.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Volba a výběr dat je adekvátní. Metody analýzy také. Metodologie analýzy je přehledně 

představena. Určitou slabinu práce vidím v tom, že autor sice používá v jedné z částí výzkumu 

kritickou diskurzivní analýzu (Wodak 2001). Nicméně její výsledky jsou spíše jen naznačeny a jsou 

do značné míry popisné. Rozumím, že autor byl limitován prostorem, nicméně analýza topoi 

(Wodak 2001) je spíše jen rámcově propojena s analýzou prvků populismu v diskurzu obou 

prezidentských kandidátů.  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů je dostatečná.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Formální náležitosti jsou splněny. Určité výhrady mám k jazyku práce. Práce je srozumitelná, ale 

jazyková úroveň by mohla být lepší.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Silnou stránkou práce je ukotvení v literatuře a zpracování teoretické části práce. Výzkumná otázka 

je jasně formulována. Na ni logicky navazuje přehled literatury, přehled koncepcí populismu atd. 

Autor zde prokazuje velmi dobrou znalost literatury, která je k tomuto tématu velmi rozsáhlá.   

 

Úroveň empirické části práce je dle mého názoru nižší v porovnání s teorií. Výsledky jsou zajímavé 

a relevantní. Nicméně analýza je trochu rozvláčná. Autor uvádí mnoho příkladů, kde ne všechny 

jsou úplně relevantní. Jak bylo uvedeno výše, analýza topoi (Wodak) je pouze naznačena a není 

úplně propojena se zbytkem práce. Autor ji částečně propojuje (s.56) s analýzou populismu, ale tato 

analýza mohla být detailnější a jasnější. 

 

Relevance cílů práce vychází ze zjištění, že populismus není dichotomickou kategorií. Autor se 

hlásí k přístupu, který upozorňuje, že prvky populismu lze nalézt v diskurzu tradičních stran, resp. 

stran, které nejsou obvykle považovány za populistické. Také upozorňuje na zjištění, že populističtí 

politici a politické strany vzájemně napodobují rétoriku, komunikační styl apod. V kombinaci s tím, 

že autor analyzuje prezidentské debaty v USA považuji analýzu autora za originální.  

 

Nicméně bych čekal, že tato toto téma („nedichotomičnost“ populismu) bude v závěru práce více 

diskutováno. Pokud tedy prvky populismu můžeme nalézt v prezentaci obou amerických kandidátů, 

jakou relevanci má toto zjištění pro ČR? Také dochází k tomu, že v ČR některé strany používají 

populistické prvky, ačkoliv nejsou vnímány jako celkově populistické? Nabývají populistické prvky 

větší sílu nežli ideologie („host ideology“)? Co to znamená pro stranickou politiku? Jinými slovy, 

závěr práce mohl být obsáhlejší a autor mohl výsledky detailněji diskutovat.  

 

Přes výše uvedené výhrady považuji práci za vydařenou.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

- Je „nedichotomičnost“ populismu také charakteristickým rysem pro české politické strany? 

Přejímají „tradiční“ politické subjekty populistickou rétoriku?  

 

9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v 

systému:  [  ] Theses               [ ] Turnitin                [X] Ouriginal (Urkund)  

 

Komentář k výsledku kontroly: 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: B 
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