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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cíl práce je vymezen na s. 1 – autorka chce ověřit předpoklady techno-deterministických teorií týkající se vlivu 

internetu (coby média) na funkce a vnitřní organizaci politických stran. Ve vztahu k analýze dvou zvolených 

případů pak autorka v kap. 4 formuluje dvě sady otázek (čtyři otázky týkající se vlivu internetu na funkce 

politických stran a tři otázky týkající se vlivu politických stran na vnitřní organizaci politických stran, viz s. 24–

25). 

Cíle práce byly přesvědčivě naplněny. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do pěti částí. První představuje obecný vstup do tématu. Druhá část je 

teoretická a autorka v ní velmi zdařile představuje základní argumentaci techno-optimistických a techno-

deterministických teorií zabývajících se vlivem internetu na politické strany. Ve čtvrté části je pak v návaznosti 

na teoretický rámec konkretizována metodologie práce a cíle empirické analýzy. V následujících dvou částech 

autorka v intencích připraveného teoreticko-metodologického rámce provádí analýzu britských a německých 

politických stran. Autorčina argumentace v těchto částech je založena především na vlastní analýze webu a 

konfrontaci vlastních zjištění s  dalšími daty (např. s vývojem počtu členů politických stran).  

Je třeba ocenit mimo jiné vyváženost teoretické a empirické části práce a jejich perfektní provázanost.  

Většina příloh připojených k práci graficky zachycuje autorčina zjištění a tvoří tak nedílnou součást práce.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Jazykový projev autorky je na velice dobré úrovni. V textu se vyskytuje minimum překlepů a stylistických 

nedostatků (jejich četnost je poněkud vyšší v závěru práce). 

Autorka řádně odkazuje na použité prameny a literaturu. Grafická úprava odpovídá normě.  

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Předložený text je vynikajícím exemplářem diplomové práce. Mezi silné stránky patří komplexní rešerše, 

nápaditý způsob práce se zdroji, teoretická disciplinovanost a metodologická vyzrálost. Autorka vyvozuje 

závěry na základě zvoleného teoreticko-metodologického rámce a nenechává se strhnout k vyvozování závěrů 
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nemajících jasnou argumentační oporu (ač téma práce by k tomu mohlo svádět). Práce svou kvalitou dalece 

přesahuje obvyklý standard a nemá výraznější slabiny. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Autorka se v textu zamýšlí mimo jiné nad tím, jaký vliv má existence a využívání internetu na rozsah členské 

základny politických stran. V návaznosti na to se nabízí otázka, jestli se (paralelně s kontinuálním úbytkem 

počtu členů) nerozvíjejí vlivem internetu nové formy politické participace, které alespoň částečně suplují roli 

institutu členství v politické straně? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci navrhuji hodnotit známkou VÝBORNĚ a v případě úspěšné obhajoby navrhuji komisi zvážit doporučení 

práce na ocenění děkanem FF. 
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