
UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 
___________________________________________________________________________ 
Posudek diplomové práce (Politologie) 
 

Jméno a příjmení autora/ky posudku Miloš Brunclík 
Pracoviště KP IPS FSV UK 
Posudek posudek vedoucího DP 
Jméno a příjmení autora/ky DP: Michal Voráček 
Název DP: Politická komunikace českých populistických politiků 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1)  Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu DP? 

☒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 
 
 
2) Hodnocení odborného charakteru práce 

Relevance tématu s ohledem na současný stav poznání D 

Původnost práce a přínos oboru C 

Relativní úplnost zpracované literatury a informačních 
zdrojů vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

A 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu A 

Úroveň zpracování použitých zdrojů A 

Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma 
výzkumu a sledované cíle 

A 

Celkové hodnocení odborného charakteru B 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
      
 

3) Hodnocení formálních kritérií textu 

Logičnost struktury práce B 

Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

A 

Zvládnutí terminologie oboru A 

Dodržení citační normy A 

Úroveň poznámkového aparátu A 

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F) 
A 

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu 
a použitou argumentaci 

A 



Grafická úprava textu A 

Celkové hodnocení formálních kritérií A 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 

 
      
 
4) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 

 
     Diplomovou práci Michala Voráčka považuji za celkově zdařilou. Autora 

oceňuji za samostatný přístup, pečlivost při zpracování diplomové práce, schopnost zasadit 
témat do kontextu světové literatury, velice slušný přehled o stavu bádání v dané oblasti, vč. 
studia populismu a politické komunikace. Diplomová práce se dále vyznačuje přehledností, 
pečlivostí při nakládání s koncepty, je dobře strukturovaná. Rovněž po jazykové a stylistické 
stránce je DP v pořádku. Autor využívá celou řadu zdrojů, na které řádně odkazuje. Oceňuji 
též, že si autor uvědomuje limity svého výzkumu. Ostatně akademická poctivost se projevuje 
napříč celou DP. Autor je pečlivý při své argumentaci. Svá tvrzení opírá o svá data a doplňuje 
je konkrétními příklady a citacemi. Výzkumné otázky jsou jasně zformulované a autor se 
k nim v závěru práce vrací a formuluje na ně své odpovědi. 

Za slabinu DP považuji fakt, že se autor pustil do relativně již hojně zpracované 
oblasti. Autor sám odkazuje na několik studentských závěrečných prací. Téma populismu a 
komunikace populistických politiků se stalo poměrně oblíbeným tématem řady odborníků. 
DP nepřináší z tohoto pohledu příliš překvapivá či nová zjištění. Pro volbu svého výzkumného 
designu mohl autor nalézt mnoho inspirace v jiných odborných pracích, což autorovi 
poněkud usnadnilo cestu. Autor mohl svou práci poněkud posunout tím, že by v úvodu vedle 
výzkumných otázek zformuloval očekávané hypotézy, popř. by se zaměřil mj. i na to, zda se 
komunikace českých populistických politiků nějak odlišuje od populistických politiků v jiných 
zemích. Mohl také poukázat na možnosti dalšího výzkumu. 

Na druhé straně se autor pokusil od jiných prací odlišit tím, že srovnává komunikaci 
populistických politiků v různých časových úsecích, tj. nejen krátce před volbami, ale i 
relativně daleko před nimi a také po nich.  

Diplomovou práci navzdory výše uvedenému nedostatku hodnotím velice pozitivně. 
Autor provedl vlastní výzkum způsobem, který je ověřitelný a replikovatelný. Dochází 
k vlastním zjištěním, která se opírají o získaná data z vlastní obsahové analýzy FB profilů tří 
populistických politiků. Autor prokázal své analytické schopnosti, znalost relevantní odborné 
terminologie, schopnost strukturovaného a logického uvažování v souvislostech a obecně 
schopnost zpracovat odborné téma na velmi solidní úrovni. DP se vyznačuje pečlivým 
zpracování a akademickou poctivostí.  
 
 
5) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 

 Jak si vysvětlujete celkově menší podíl populistických výroků u R. Šlachty ve srovnání s A. 
Babišem? 

 Jaké narativy jsou typické pro koncept heartlandu u českých politiků? 
      
 



6) Navrhovaná známka: B 
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení:   
 
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:       
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
 
      
 
Datum:         8. ledna 2022   Podpis:     
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