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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:
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F)
Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS)
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce?
Jazyková a stylistická úroveň práce
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování
v textu
Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké)
Celkové hodnocení formální stránky práce
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Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Jedná se o příkladnou systematickou komparativní práci. Autorka řeší postupně všechny základní
otázky a struktura práce je v tomto ohledu vydařená. Úroveň odkazování a stylististická úroveň práce
standardní, resp. bezproblémová. Přílohy jsou prakticky jen dvě (resp. tři), a sice členské přihlášky,
což doplňuje praktickou stránku problému, který se řeší v práci.

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
výzkumnou otázku
Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost
s ní pracovat kriticky
Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury
(případně aktuálních politických debat)
Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka
Celkové hodnocení obsahové úrovně
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Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Předložená práce se zaměřuje na srovnání dvou politických „hnutí“ ve snaze přiblížit čtenáři specifika
obou subjektů, které bývají dávány do jedné kategorie. Jakýmsi výstupním bodem je tvrzení A. Babiše
o tom, že jeho úspěchy a zvolený stranický model byly inspirací pro E. Macrona o několik let později.
Od toho pak výzkumné otázky a hypotéza, kterou vypichuje autorka, jedna otázka je základní
(podobnost obou subjektů) a následně poněkud ambiciozní problematika inspirace jednoho hnutí
druhým. Výsledkem je pak tvrzení autorky, že nelze potvrdit hypotézu, že se E. Macron nechal
inspirovat A. Babišem. Autorka ovšem jde značně za kladeným cílem, protože vypichuje postupně
celou řadu základních rozdílů, které potvrzují myšlenku, že obě hnutí/obě strany jsou zcela zásadně
odlišné od svých prvopočátků a mají zcela odlišné cíle a možnosti. Toto je samozřejmě zčásti dáno
tím, jak vypadají oba politické systémy, nároky které kladou na političtí aktéři, a možnosti, které jim
dávají. Práce je příkladná jak systematickým přístupem, tak i prací s poměrně malým monožstvím
dostupné literatury, která vyšla především k LREM.

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.
Velmi dobrá srovnávací studie dvou politických hnutí. Autorka postupně důkladně rozebírá
všechny možné aspekty a podává ucelený pohled na oba subjekty. Předložená práce naprosto
splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a dává velmi dobrý podklad pro další propracovanější
výzkum obou stran (již beztak práce je značně naddimenzovaná), kdy bude možné jít hlouběji do
všech parametrech, které jsou zde chvályhodně analyzovány.

5)

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Celkové hodnocení:
Práci k obhajobě Doporučuji
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Navrhuji hodnotit: A
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Datum: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________

