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Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 
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Navržené hodnocení: C – velmi dobře  

 

 

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 je jasně formulován a výsledky mu odpovídají, i když díky tomu, jak je práce koncipována, 

nejsou nijak překvapující. Závěry práce vlastně jen opakují její východiska, je tedy nejasné, co je 

jejím hlavním odborným přínosem. Pokud již při zpracování teorie/předporozumění bylo známo 

přesně to, co práce prezentuje jako své hlavní zjištění, je otázkou, jestli neměla být 

kontextualizována v literatuře jinak a vztažena k soudobým diskusím o populismu vhodnějším 

způsobem.  

 

Konkrétně se jedná o následující. Na s. 25 práce jako jedno ze svých východisek porozumění 

populismu uvádí, že bychom si „měli ujasnit, že populismus není dichotomický stav. Jedná se tedy 

spíše  o spektrum. Proto má smysl zkoumat jeho prvky. Jedná se o reakci na to, že pronikají do 

mainstreamu a mohou jich využívati aktéři, kteří nemusí být nutně populističtí. O tomto například 

hovoří Hjorth (2018) či Downs (2001).“  

 

V závěrech práce na s. 58 se opakuje téměř totéž: „Za hlavní poselství této práce považujeme 

demonstraci toho, že na populismus by mělo býti nahlíženo jako na spektrum, jehož rozličné 

elementy mohou utilizovat všichni političtí aktéři. Zkoumání tohoto jevu by se tedy nemělo 

omezovat pouze na krajnější případy.“  

 

Závěry práce tak jen opakují její východiska.  

 

Za problém z hlediska struktury považuji také to, že specifikace výzkumných otázek není 

provedena v úvodu, ale až na s. 25.   

 

 

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

 

Ano, práce se opírá o dostatek relevantní literatury a využívá také cizojazyčné texty.  

 

 

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

 

Práce je založena na výsledcích CDA (podle R. Wodak), která je provedena na přepisech dvou debat 

prezidentských kandidátů Trumpa a Bidena v USA. Výběr je adekvátně popsán a zdůvodněn, 

v konkrétních detailech provedené CDA spočívá podle mě hlavní přínos celé práce. Je škoda, že 

konkrétní zjištění nejsou lépe diskutována a vztažena k teoretickým diskusím (viz výše).  

 

 

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

 

Obecné argumenty, které práce prezentuje jako hlavní zjištění, jen opakují to, co je již známo a 

práce to přesně takto také říká. Argumenty, které se týkají konkrétních témat a aspektů rétoriky 

Trumpa a Bidena, jsou založeny na provedené CDA a jsou nejen systematicky podložené, ale také 

zajímavé.  

 

 

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

 

Zcela nejsou oddělena, protože práce jako své hlavní analytické zjištění prezentuje argument, který 

již v teoretické části vyvozuje z existující literatury.  

 

 

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

 

V zásadě v pořádku, diplomant jen místy používá kostrbatá spojení, např. „Ustanovení političtí 

aktéři...“ (s. 1), „Proto bude záhodno...“ (s. 3).  

 

 

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

 

- 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1. Vzhledem k charakteru provedeného výzkumu bych předpokládal, že práce by mohla vedle 

očekávaných zjištění, na něž se v diskusi zaměřuje, přinést i nějaká překvapení. Jsou 

taková? Pokud ano, o jaká se jedná?  

 

2. V úvodu práce tvrdí, že je provedený výzkum „významný i pro nás a naši politickou scénu v 

České republice“. Tomu se ale více nikde nevěnuje. Mohl by tedy diplomant během 

obhajoby rozvinout, co významného z provedeného výzkumu plyne pro ČR?  

 

 

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: V pořádku.  
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Celkové hodnocení práce: Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 

velmi dobře (C).  

 

 

 

 

Datum: 26. 8. 2021       Podpis: 
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