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Průběh obhajoby: Student na úvod představil svou práci a výzkumné otázky a
podotázky. Představil svá teoretická východiska a existující literaturu
věnovanou podnikatelským stranám a obhajoval výběr případů.
Představil fungování stran OLaNO a PS/Spolu a pohovořil o jejich
podobnostech a rozdílech. Zaměřil se také na ideologický a
levopravý podklad vybraných stran, vymezil se proti tvrzení z
oponentního posudku, že v OLaNO ideologicky rozhodují frakce.
Podle jeho názoru je důležitější analýza politického programu a
výstupy z něj. Obě strany označil za liberální, porovnal rozsah i
obsah politických programů i dobu jejich zveřejnění před volbami.
Strany zasadil do kontextu různých teorií politických stran.
Představil programové důrazy stran a „boj“ s ostatními politickými
aktéry, uvedl některé důležité momenty předvolební kampaně.
Vyjádřil se k výtce oponentního posudku, že se v práci nezabýval
kontextem valenčního populismu, uvedl, že otázka populismu pro něj
nebyla primární. Stručně představil, které sociální skupiny a v
kterých regionech tvořily voličskou základnu stran. Komise se znovu
dotázala na komunikaci svých výsledků s existující literaturou,
student zopakoval zařazení do literatury podnikatelských stran.
Uvedl, že OLaNO se vyznačuje znaky kampaně populistické a
srovnal případ s Berlusconiho Forza Italia. PS/Spolu se podle něj
více podobá liberálním stranám. Komise se zeptala na zařazení do
širšího kontextu a dotázala se, která literatura vylučuje OLaNO jako
liberální stranu. Na to student uvedl, že za specifikum požaduje
region a vysokou volební volatilitu na Slovensku, na otázku však
přímo neodpověděl. Komise představila posudky. Student se vyjádřil
k některým bodům posudku, uvedl, že oponentka práce má pravdu v
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tom, že absentuje kapitola o metodologii a není uvedena
operacionalizace. Uvedl, že posudek oponentky mu povedl s reflexí.
Uvedl, že grafy a tabulky zpracoval sám až na první obrázek, uvedl
však vlastní nedostatky v popisu tabulek. Komise se otázala, proč si
student zvolil komparaci stran. Student odpověděl, že PS/Spolu bylo
před kampaní favorizovanou stranou a OLaNO naopak favoritem
nebylo a podle něj se toto během předvolební kampaně zcela otočilo.
Komise namítla, že by větší smysl dávala jiná výzkumná otázka
poptávající důvody úspěchu nových politických stran. Uvedla, že
nerozumí přímému propojení mezi vybranými stranami a
výzkumnými otázkami. Student odpověděl, že roli může hrát
migrace voličů a uvedl, že PS/Spolu se naproti očekáváním do
slovenské Národní rady vůbec nedostalo. Komise se optala na
důvody neúspěchu, student odpověděl, že strana udělala některé
chyby v kampani a slabě komunikovala s voliči. Negativní roli také
podle něj hrála nesrozumitelnost na poli případného spojování více
aktérů. Komise uvedla, že podle ní je chybná úvaha předpokládat, že
PS/Spolu mohlo kdy sestavovat vládu. Komise zopakovala problém,
že se student v práci ptá na něco jiného, než čemu odpovídá
komparace stran, uvedla, že nevidí důvod k smysluplné komparaci a
kritizovala to, že odpovědi na výzkumné otázky nejsou příliš
překvapivé. Student uvedl, že v dosavadní literatuře nebylo
stanoveno, že OLaNO je podnikatelskou stranou. Komise to odmítla,
uvedla, že zahraniční práce se již takovému tématu věnují.
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