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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Bakalářská práce Pavly Firbacherové se zabývá politickou situací ve Španělsku po volbách v roce 2015, 

konkrétně novými politickými subjekty Podemos a Ciudadanos. Autorka zkoumá jejich úspěch ve volbách 

v letech 2015 a 2016 a snaží se identifikovat faktory, které vedly k úspěchu těchto stran a také je kategorizuje a 

zařazuje do španělského stranického systému. Práce je případovou studií a autorka si v ní klade za cíl vysvětlit 

úspěch zkoumaných stran a identifikovat jejich voliče. Výzkumné otázky i hypotézy jsou velmi návodného a 

charakteru, což ale u bakalářské práce nevadí, naopak udržují celou práci jako kompaktní. Problematické vidím 

pouze šíři záběru, kdy autorka charakterizuje volební systém, stranických systém, dále pak interpretuje výsledky 

dvojích voleb, zabývá se historií nových stran a zkoumá také jejich program a volební kampaň, aby je pak 

nakonec katalogizovala a identifikovala jejich voliče. Na bakalářskou práci jde o zbytečně velký rozsah, takže 

pak je logickým důsledkem, že práce v jednotlivých tématech spíše jen klouže po povrchu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

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

Autorka vychází ve své práci z nadstandardního objemu zdrojů, a to jak anglických a českých tak zejména 

španělských, což tak celé práci dává přidanou hodnotu. Autorka tak s jejich využitím mohla dobře vybudovat 

logickou strukturu práce a poměrně dobře vyargumentovat zvolenou hypotézu. 

Práce je rovněž poměrně dobře strukturována do několika částí, nejprve se zabývá volbami v letech 2015 a 2016, 

následně proměnou stranického systému, historií hnutí Podemos a Ciudadanos a v hlavní části práce pak autorka 

řeší témata a prezentace obou subjektů. Právě tato část práce je její nejhodnotnějším úsekem, kde autorka 

přehledně interpretuje témata, která obě uskupení akcentovala ve volebních kampaní a také se celkem dobře 

snaží identifikovat, kdo jsou jejich voliči a odkud se vzali. Slabou stránkou práce naopak je autorčina snaha o 

typologizaci jak Podemosu, tak Ciudadanos. Autorka sice cituje klasiky světové politologie, často z těchto citací 

ale vyvozuje nepřesvědčivé závěry. Na straně 16 uvádí, že Podemos je centristickou stranou, protože je 

neideologický, přičemž dále pracuje s definicí P jako levicové až extrémně levicové strany. Na stejné straně 

autorka používá Duvergera, aby ukázala, že P je částečně masovou stranou, což nemůže být dále od pravdy. 

Dnes je koncept masové strany prakticky mrtvý a sama autorka hned vzápětí uvádí, že se na chodu strany podílí 

jen několik desítek členů. P je zároveň regionálně decentralizovanou stranu, jejíž místní pobočky mají vysokou 

míru autonomie. V některých regionech dokonce P ani neexistuje, ale funguje v rámci jinak nazvané koalice. 

Stejně milný je i výrok, že masová strana je spojována s levicí (strana 17). 

Lépe zpracována je strana Ciudadanos, i když i zde se autorka nevyhnula drobným zkreslením. Úplně pomíjí 

populistický aspekt strany a jejího lídra (čehož si u P všímá) a také se vůbec nezmiňuje o propojení strany 

s exponenty extrémní pravice (např. Carlos Navarro, Juan Carlos Girauta) či jejich odmítání vyrovnání se 

frankistickou minulostí (více např. Casals 2010). Vývod, že Ciudadanos není možné ideologicky zařadit, a proto 

se jedná o catch-all party, je také chybný (strana 19). Drtivá většina dnešních standardních stran se dá označit za 

catch-all. V části, kde autorka tvrdí, že komparuje, proti sobě staví populismus Podemosu a liberalismus Cs 

(strana 21), přičemž obě uskupení staví svůj apel zejména na protestní rétorice vycházející právě z populismu. P 

k ní pak přidává ideologii radikální levice, zatímco Cs právě liberalismus. Tyto logické nedostatky skutečně 

snižují jinak dobrou úroveň celé práce. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na zdárně napsanou bakalářskou práci. Rozsah je více než 

dostatečný, práce je dostatečně strukturovaná a srozumitelná. Vyhovující je rovněž dobrý jazykový projev bez 

gramatických či stylistických chyb. 



Autorka rovněž bez sebemenších problémů používá odkazový aparát, který je zároveň dostatečně přehledný. 

Rovněž bibliografie je zpracována přehledně a kvalitně. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z bakalářské práce Pavly Firbacherové je průměrný. Autorka prokázala schopnost zformovat 

komplexní výzkumnou otázkou a pak na ni v práci nalézt relevantní odpovědi. Nicméně vzhledem k velkému 

rozsahu zvoleného tématu často velmi zkratkovitě použila citaci z některého ze zásadních děl politologie, avšak 

s následnou chybou interpretací. Při více vymezenému rámci se takovýmto nepřesnostem dalo předejít. 

Charakteristika obou stran je tak spíše útržkovitým přehledem několika teoretických přístupů, které ale nejsou 

hlouběji analyzovány a ani se s nimi dále nepracuje.  

Práce s cizojazyčnou literaturou je na druhou stranu na dobré úrovni plně odpovídající běžným standardům 

bakalářských prací. Cíl práce se autorce povedl více méně naplnit a jako celek její dílo naplňuje průměrnou 

kvalitu bakalářských prací. Pozitivním faktem je použití zdrojů převážně ve španělském jazyce, což dodává práci 

přidanou hodnotu v rámci českého prostředí. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Existují regionální rozdíly v podpoře Podemosu a Ciudadanos? 

2) Jak se obě dvě strany staví ke spolupráci s tradičními španělskými politickými stranami, zejména PP a PSOE?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře/dobře. 

 

Datum: 31. 5. 2017        Podpis: 

 

 

 

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. 

 

 


