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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Veroniky Laksarové je věnována primárkám Demokratické strany v roce 2016. 
Autorka zkoumá klíčová témata, která v primárkách rezonovala, a srovnává politické 
postoje dvou hlavních kandidátů – Hillary Clintonové a Bernieho Sanderse. Cílem práce je 
„zjistit, jak se dva hlavní demokratičtí kandidáti staví k nejdůležitějším americkým otázkám 
a jaké řešení nabízejí voličům“ (s. 13). Srovnání má sloužit k predikci toho, „jak by případná 
výhra Bernie Sanderse mohla ovlivnit generální prezidentskou volbu, což poukáže na již 
zmiňovaný vliv primárních voleb na volbu generální“ (s. 13). 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh 
apod.): 

Autorka téma primárních voleb nepojala příliš šťastně. Vzhledem k tomu, že  Demokratická 
strana nakonec nominovala do souboje o Bílý dům Hillary Clintonovou a v prezidentských 
volbách zvítězil kandidát republikánů Donald Trump, dopady kandidatury Bernieho 
Sanderse lze skutečně analyzovat jen ve zcela hypotetické rovině – a výsledky zkoumání 
nelze prakticky nijak doložit. Práce je spíše popisného charakteru, v hlavní části textu 
autorka čerpala hlavně z webových stránek obou kandidátů, lze však pochválit snahu o 
doplnění webových stránek výstupy z médií a akademickými články – seznam použité 
literatury dokazuje, že autorka provedla řádnou rešerši dostupných zdrojů. 
Autorka vybírá celkem tři okruhy témat, v rámci kterých srovnává postoje Hillary Clintonové 
a Bernieho Sanderse. Konkrétně se jedná o ekonomiku a politiku zaměstnanosti, 
zdravotnictví a národní bezpečnost. Přehled témat je jistě zajímavý, ale autorka nijak 
nereflektuje fakt, že volební kampaň a předvolební sliby jsou jedna věc, implementace 
politiky, která musí probíhat ve spolupráci s dalšími složkami vlády, je věcí druhou – často 
mnohem náročnější a vyžadující kompromis.  
Dovolila bych si zmínit několik nepřesností:  

 Na s. 15 autorka píše, že primárky začínají vždy v únoru, což není úplně přesné – 
volební kalendář je každý volební cyklus jiný, vzniká po dohodě politických stran – 
proto např. v roce 2008 probíhaly první primárky již na začátku ledna.  

 Autorka v části věnované mechanismu primárek popisuje roli tzv. superdelegátů – ti 
jsou však typičtí pouze pro Demokratickou stranu, u Republikánů je nenajdeme.  

 Na s. 18 autorka píše, že „velký problém vidí v narušení schopnosti strany zvolit 
kandidáta, jelikož často slaví úspěch osobnosti s extrémními názory“. Zaprvé není 
jasné, jakého kandidáta má na mysli. Extrémní postoje nejsou v posledních letech až 
tak výjimečné  - výběru takových kandidátů nahrává právě nastavení mechanismu 



primárek, jichž se většinou účastní převážně velmi angažovaní voliči (v praxi tak o 
nominaci kandidáta v průběhu primárek a volebních shromáždění rozhoduje cca 
jedna čtvrtina oprávněných voličů) – a ti mají tendenci být víc pravicoví či levicoví 
než běžný volič, který se účastní až všeobecných voleb.  

 Autorka práci opatřila různými přílohami, na které odkazuje v textu. V případě 
financování kampaní či průzkumů veřejného mínění bych doporučila grafy a tabulky 
zařadit pro přehlednost přímo do textu. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce práce bohužel trpí mnohými nedostatky. Vedle velkého množství 
překlepů a gramatických chyb by práce zoufale potřebovala stylistickou korekturu. Jen tak 
by bylo možné vyhnout se faulům, které vznikají překladem z angličtiny, z nichž nejvíce do 
očí bijícím je překlad termínu „general elections“ jako „generální volby“ či termíny 
„Hispanoameričan“, „deklinující regiony“ (s. 34) či „šedé finančnictví“. Kandidáti 
v primárkách nerezignují (jak píše autorka), ale odstupují, příp. vzdávají se kandidatury. Na 
s. 22 autorka píše, že „aféra kroužila kolem Clintonové“, na s. 23, že Sandersova „profesní 
kariéra se udála v rozměru státu Vermont“,  Bernie Sanders má „politické vyznání“, Hillary 
Clintonová „demonstrovala navýšení minimální mzdy“ (s. 28), Bernie Sanders si přál 
„zlomení velkých finančních institucí“ (s. 31), „orientoval se na odvrácení od fosilních paliv“ 
(s. 40), „s fokusem na kořeny radikalizace“ (s. 40). Wallstreet se správně píše Wall Street. 
V kapitole věnované zdravotnictví se píše o „premium zdravotním pojištění“ (s. 44) – zde 
není jasné, jestli má autorka na mysli platby zdravotního pojištění (v angl. premium) nebo 
nadstandardní soukromé zdravotní pojištění.  
Autorka v jednom odstavci občas otvírá dvě různá témata, některé věty nenavazují na 
předchozí argumentaci a chybí vysvětlení souvislostí - např. na s. 37 autorka píše, že je 
„nutné zmínit i oblast Jihočínského moře, kde Clintonová zamýšlela postupovat tvrději nežli 
Obamova administrativa,“ detailnější objasnění však chybí.  
Citace jsou většinou psány v angličtině, domnívám se však, že by bylo na místě je přeložit do 
češtiny. 
  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce Veroniky Laksarové bohužel působí poněkud nesourodě a jednotlivé části nejsou 
nijak propojeny. První část práce je věnována popisu mechanismu primárních voleb, který 
však pro cíl práce není nijak zvlášť důležitý, navíc systém je příliš komplexní, takže jej není 
možné detailně popsat na několika málo stránkách – nutně to pak vede k zobecňování a 
zjednodušování. Pro čtenáře, který není seznámen se základními mechanismy fungování 
primárek a volebních shromáždění, pak může být popis poněkud matoucí.  
Na popis systému primárních voleb navazuje volně popis předvolebních programů Hillary 
Clintonové a Bernieho Sanderse. Autorka se konkrétně věnuje postojům k ekonomice a 
zaměstnanosti, národní bezpečnosti a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že ani jeden 
z demokratických kandidátů nebyl do úřadu zvolen, neexistuje možnost, jak tyto dva 
politiky popohnat k zodpovědnosti a kriticky zhodnotit, zdali svůj program a své 
předvolební sliby naplňují. Autorka také srovnává „komunikovaná témata obou kandidátů“, 
které získává z jejich webových stránek – na základě toho usuzuje, že „obsahově můžeme 
vidět, že Clintonová má větší počet témat nežli Sanders“. Kvantifikace volebních témat dle 



webové stránky však nemá moc velkou výpovědní hodnotu – to, že něco není na stránce 
uvedeno, ještě neznamená, že k tomu tématu kandidát nezaujímá postoj.  
Není ani jasné, k čemu má srovnání obou politiků sloužit. Pokud autorka chtěla dokázat, že 
by Bernie Sanders měl v případě své nominace Demokratickou stranou větší šanci porazit 
Donalda Trumpa než Hillary Clintonová, z textu to bohužel není zřejmé. Autorka v závěru 
jen shrnuje, že je „z provedené analýzy možné odvodit, že v případě nominace Bernieho 
Sanderse mohl finalní prezidentský souboj probíhat jinak“ (s. 50). Cíl práce byl naplněn jen 
částečně.  
Autorka také píše (s. 13), že „na české půdě relevantní srovnání kandidátů nebylo 
reflektováno,“ ačkoliv volby v roce 2016 přitáhly velkou pozornost českých médií a všem 
kandidátům a analýze jejich programů bylo poskytnuto poměrně hodně prostoru. Stejně 
tak se média věnovala i vysvětlení systémů primárních voleb – lze zmínit např. texty Anny 
Barochové (idnes.cz) či reportáže Martina Řezníčka pro Českou televizi.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
- řešil některý z kandidátů otázku reformy pojištění lékařů? 
- co jste měla přesně na mysli, když v závěru píšete o roli Rustbeltu? Můžete to prosím 
vysvětlit?  
 
 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
I přes výše zmíněné nedostatky práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až dobře v závislosti na obhajobě.  
 

Datum: 2. června 2017     Podpis: Jana Sehnálková 

 

 

 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


