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Aktuálnost (novost) tématu

Je radost číst kvalitně zpracovanou diplomovou práci na zcela aktuální téma, resp. dokonce práci,
jejímž hlavním cílem je aktualizovat dosavadní modely znázorňování politického spektra. Autor
se do své práce pustil se záměrem navrhnout vlastní model politického spektra, což se mu –
s výhradami, které upřesním v dalším textu – podařilo.
2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Jelikož autor usiluje o inovaci v dosavadním bádání na poli tématu politického spektra, musel
nejen představit dosavadní stav poznání, ale i ho kriticky zhodnotit a zformulovat svůj přínos. To
vše je mimořádně náročné a autor ve svém úsilí uspěl, a to i proto, že zvolil náležité metody
zpracování svého tématu.

3.

Formální a systematické členění práce

Práce je členěna logicky a po formální stránce zpracovaná na velmi slušné úrovni. Pomyslnou
vadou na kráse jsou občasné překlepy. Oceňuji, že autor (zřejmě i s oprávněnou předtuchou, že by
se čtenář v jeho poměrně dlouhém textu mohl začít ztrácet) zařazuje dílčí shrnutí. Ještě přínosnější
by bylo, kdyby nebyla jen formální (zopakování, co autor udělal), ale i obsahová (tj. skutečně
shrnovala, co jsme se dozvěděli, k jakým hlavním závěrům autor dospěl, aby se čtenář mohl
„znovu chytnout“ či si uvědomil, zda předchozí text pochopil dle záměru autora či nikoli).
4.

Vyjádření k práci

Předloženou práci považuji za vysoce kvalitní, a to po formální i obsahové stránce. Co víc,
představuje potěšující svědectví o úsilí a zdravém přemýšlení autora, který si zvolil náročný cíl a
nezalekl se ho, resp. možná zalekl, ale předložil důstojný doklad o svém zápase s tématem. I když
by práci bylo možné místy proklestit či zkrátit cestu, kterou se autor ubírá, je zjevné, že svůj hlavní
cíl neztrácí ze zřetele a na více než 100 normostranách ho zvládne naplnit.
Mojí nejzásadnější výhradou vůči předložené práci je, že téma nedokročila tím, že by navržené
schéma promítla i do konkrétních otázek, na které budou respondenti odpovídat. Jejich zacílení i
konkrétní formulace jsou totiž klíčové. Rozdíl mezi politickým kompasem a autorovým novým
modelem vidím totiž právě v přesnosti otázek, které budou použity pro zařazení respondenta do
nového modelu. Před tímto krokem se ale autor práce (částečně i oprávněně, jde o další namáhavou
práci) zastavil – což je velká škoda. Pokud nebylo – z pochopitelných důvodů – v jeho silách
vypracovat kompletní otázkový set, mohl uvést alespoň typické příklady. Těmi by ostatně i vhodně
dokreslil své teoretické úvahy a kritiku politického kompasu.
S touto hlavní výhradou pak souvisí i mé otázky:
1.
Jak odlišně by byli lidé zařazení ve vašem modelu na rozdíl od politického kompasu,
kdybychom „jen“ přepsali názvy os (největší obsahová změna by nastala u
autoritářství vs. komunitarismu, ostatní tři póly se ale tak zásadně neodlišují)?

2.

5.

Na adresu distributivní linie tvrdíte, že jde vlastně jen o technickou stránku,
administraci přerozdělování zdrojů. Když ale přemýšlím o otázkách typu minimální
mzda, základní příjem, ochrana zaměstnance před zaměstnavatelem, omezování
pronajímatelů a prodejců (spotřebitelské smlouvy) atd., připadá mi to nejen jako
„technická“ otázka, ale i otázka „hodnotová“. Nebo se pletu?

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Autor si předsevzal „navrhnout nový model politického spektra, který
bude reflektovat a případně i osvětlovat změny politických systémů,
ke kterým v Evropě dochází“. Domnívám se, že uspěl, jakkoli ne zcela
(viz můj komentář výše). Na základě analýzy dostupných modelů i
společenských změn navrhl nové dvojdimenzionální schéma, kterým
se vymezil zejména vůči zřejmě nejčastěji využívanému nástroji –
politickému kompasu. V práci nicméně postrádám zakotvení
navrženého modelu i v bateriích konkrétních otázek, protože teprve
ty dle mého názoru ukazují, co se pod jednotlivými osami skrývá. I
přesnější označení os je prakticky zbytečné, pokud nefungují otázky,
které respondenty do politického spektra zařazují.
Samostatnost
při Práci považuji za nepochybně původní.
zpracování
tématu
zhodnocení
včetně
práce
z hlediska
plagiátorství
Logická stavba práce
Stavbu práce považuji za zcela logickou. Snad jen dělení kapitol na
„výklad“ a „diskuzi“, jakkoli chápu autorův záměr, působí trochu
mechanicky a nutí čtenáře číst strany „výkladu“ bez toho, aniž by
popisované modely a teorie autor komentoval či porovnával s jinými
modely – což dokáže být posléze až ubíjející.
Práce se zdroji (využití Práce stojí na nadprůměrném množství zdrojů, řada z nich je navíc
cizojazyčných zdrojů) anglických a pochází z posledních pár let, což je třeba autorovi přičíst
včetně citací
ke cti.
Hloubka
provedené Nadprůměrná, náležitá zvolenému tématu, svědčící o poctivém
analýzy (ve vztahu přístupu autora.
k tématu)
Úprava práce (text, Velmi oceňuji časté zařazení grafů, ať už převzatých z citovaných
grafy, tabulky)
prací či svých vlastních. Jak říká staré dobré pravidlo, obrázek někdy
dokáže říct víc než tisíc slov.
Jazyková a stylistická Obě na dobré úrovni.
úroveň

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Viz mé otázky výše.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a
těším se, jak autor zareaguje na moje otázky.
Výborně.

V Praze dne 21. května 2020
_________Michal Urban___________
oponent diplomové práce

