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Charakteristika práce: 

Cíl práce formuluje autorka na str. 6: „..jejím cílem je zhodnotit fungování Fondu pro prezidentskou 

volební kampaň a odhadnout, jak bude vypadat jeho působení v blízké budoucnosti.“ Autorka 

vymezuje cíl práce i negativně, na str. 7: „Cílem této práce není detailní popis federálního 

financování.“  

Zuzana Benešová rozdělila svoji diplomovou práci do tří kapitol: 1. Současný stav financování, 2. 

Aktuální otázky, a 3. Srovnání alternativ pro finanční dotace.  

Práci scházejí některé náležitosti: chybí kritický rozbor pramenů, závěr je příliš stručný, práce 

neobsahuje anglický souhrn (Summary). V seznamu literatury jsou položky, o nichž jsem nenašel 

zmínku ani odkazy v textu (snad je to moje chyba).  

Cíl práce, jak je patrné z citátu v prvním odstavci tohoto posudku, není zcela akademický. Celá práce 

vzbuzuje dojem, že spíše než o akademický rozbor se jedná o „policy study“, jejímž cílem je 

doporučovat řešení a v níž je analýza sekundární.  

Problémem práce je nedostatečné teoretické zakotvení, dané asi i tématem, jež si autorka zvolila, i 

jejím přístupem a cíli, který si stanovila.  

Práce je napsána pečlivě, opírá se o slušný počet (kriticky nehodnocených) pramenů, je na velmi 

slušné jazykové úrovni.  

I přes kritické připomínky oceňuji, že se autorka pustila do tématu, které v české odborné literatuře 

není příliš zmapováno. Financování volebních kampaní se v České republice dosud nedostalo 

pozornosti, jaké si bezpochyby zaslouží.  

Při obhajobě by se mohla autorka vyjádřit k této otázce: je nezávislost na soukromých dárcích 

positivnější než nezávislost na příspěvcích z veřejných prostředků? Je samozřejmé, že požadavek 

naprosté finanční nezávislosti na soukromé i veřejné sféře by omezil výběr kandidátů na ty, kteří si 

nákladnou kampaň mohou financovat sami.  

 

Poznámky a připomínky: 

- autorka uvádí některá jména zkresleně, například  

- slovo „grant“ píšeme takto, nikoli „grand“ 

- slovo „dollar“ píšeme v angličtině se dvěma „l“ 
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Hodnocení a závěr: 

Předložená práce splňuje nároky kladené na bakalářské diplomky. S ohledem na uvedené výtky 

navrhuji hodnotit stupněm 2 (velmi dobře).  

 

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

 

V Praze, dne 6. června 2010.  
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