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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP?
☒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
V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:
2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F)
Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS)
ANO
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na E
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce?
Jazyková a stylistická úroveň práce
B
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování C
v textu
Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků
A
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké)
A
Celkové hodnocení formální stránky práce
C
Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Autorka si v rámci vymezení cílů poměrně nešťastně definuje výzkumnou otázku/hypotézu, což má
výrazně negativní dopad na strukturování práce a její celkové směřování.
3) Hodnocení odborného charakteru práce
Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto
odpovídá
Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu
o řešení výzkumného cíle/otázky
Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou

E
E
E

výzkumnou otázku
Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost
B
s ní pracovat kriticky
Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury
D
(případně aktuálních politických debat)
Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka
E
Celkové hodnocení obsahové úrovně
E
Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Cíle jsou v úvodu práce popsány, nicméně druhou výzkumnou otázku („Inspiroval se Macron při
založení En Marche Babišem a ANO 2011?“) a hypotézu („Emmanuel Macron se při založení hnutí En
Marche nechal inspirovat Babišovým hnutím ANO 2011.“) lze už samy o sobě vnímat jako obtížně
zodpověditelné. Z principu je velmi složité prokazovat, zda a do jaké míry se někdo něčím inspiruje,
tím spíše v prostředí politického boje. Otázkou též je, jak vlastně z hlediska analýzy pracovat se
samotným pojmem „inspirovat se“. Vhodnější by bylo zůstat pouze u výzkumných otázek a pracovat
s různými dimenzemi dynamiky vývoje, podobností a odlišností obou subjektů, které jsou lépe
empiricky prokazatelné. Autorka užívá komparaci, ale v práci se vyskytují pasáže tendující spíše
k obecnému popisu bez jasnější snahy o problematizování daných skutečností, případně o
sofistikovanější analytické přesahy (zejména jde o části mapující organizační zázemí zkoumaných
hnutí, potažmo programy). V závěru je potom konstatováno, že hypotézu nelze potvrdit, ale ani
vyvrátit, a to vzhledem k nedostatečným důkazům, protože chybí vyjádření E. Macrona – toto však již
bylo zřejmé při zpracovávání tezí práce. Navíc je otázkou, jak by potenciální vyjádření E. Macrona
změnilo závěry zkoumání. Hypoteticky je možné, že vyjádření zakladatele/lídra může být v ostrém
rozporu s empirickou realitou, a proto nelze vycházet jen z tohoto jednoho dílčího aspektu, případně
o něj opírat významnost závěrů celé práce.
4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení.
Kolegyně Renáta Matoušková si pro analýzu zvolila subjekty, které jsou v prostředí stranických
(potažmo politických) systémů svým zaměřením specifické. Z komparace by tedy mohla vzejít celá
řada podnětných závěrů. Pochválit lze využití francouzských zdrojů, a též kombinaci
monografických titulů a odborných článků. Zdařilá je též příloha zobrazující formuláře členských
přihlášek. Významnou slabinou práce je však nerealisticky definovaná výzkumná otázka, potažmo
hypotéza, což má výrazný dopad nejen na další směřování práce jako takové, ale zejména na
prezentované závěry. Je třeba vysvětlit rozpor mezi užitím pojmů horní a dolní komora (např.
anotace a str. 8). Ačkoliv jsou na stranách 3-5 prezentovány obecnější principy fungování
jednotlivých politických systémů, bylo by vhodnější precizněji odkazovat na zdroje. Rovina textu
mapující okolnosti vzniku a vývoje je v jádru uchopena dobře, nicméně pro účely komparace
fungování a organizačního zázemí obou subjektů by bylo vhodnější pregnantněji pracovat
s dimenzí oficiálních a neoficiálních principů, které jsou/mohou být v obou subjektech vynucovány.
V tomto kontextu jsou zcela zásadní například změny stanov ANO. Na tyto kroky navazovaly určité
reakce, kterým se práce příliš nevěnuje. Podkapitoly o stranické organizaci jsou místy až příliš
popisné bez další přidané hodnoty, vhodné by bylo srovnání klíčových rysů například do tabulky.
Souhrnně vzato myšlenka zkoumat tyto dva subjekty je ocenění hodná, ale samotná analýza
vykazuje celou řadu diskutabilních postupů a závěrů. Práce nabízí spoustu témat, která by bylo
možné při lepším zaměření textu debatovat více do hloubky. Bakalářská práce však splňuje nároky
kladené na tento typ kvalifikačních textů a lze ji doporučit k obhajobě.

5)

Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce
vyjádřit v průběhu obhajoby:

Autorka zkoumané subjekty definuje jako středová či centristická hnutí. Jakým způsobem lze tento
pojem zasadit do teoretických přístupů (zejména do debaty o tom, zda politický střed existuje, či
nikoliv, případně k debatě o tzv. anti-establishment subjektech)? Jak se v českých a francouzských
podmínkách liší chápání pojmů politická strana a politické hnutí? Jak s těmito pojmy pracuje
politologie?
Dalo by se i po volbách do Evropského parlamentu 2019, a zejména po proběhlé volební kampani,
hovořit o obou subjektech jako o proevropských?
Jak proměňují/proměnily fungování obou subjektů a jejich popularitu vlny demonstrací v zemích
jejich působení?

Celkové hodnocení:
Práci k obhajobě Doporučuji
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení
Navrhuji hodnotit: E
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků): V případě, že autorka adekvátně obhájí zvolený výzkumný
postup a vypořádá se s položenými otázkami, lze uvažovat i o lepším hodnocení.
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