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

Cílem předložené práce bylo provést komparativní analýzu působení vybraných regionálních politických stran 
ve středovýchodní Evropě. Tento cíl byl naplněn. 
 

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

příloh) 

Teoretické zázemí práce tvoří zejména koncept stranických rodin Klause von Beymeho a z něj extrahované 

charakteristiky politických stran včlenitelných do rodiny tzv. regionálních stran. Na tento teoretický rámec 

navazují jednotlivé případové studie pěti politických subjektů a následně sumarizující závěr. Práce je 

proporcionálně dobře vyvážena, jedinou přílohu představuje užitečný seznam zkratek. 

 

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

Citace a odkazy jsou řádně vyznačeny, jen v seznamu zdrojů je kniha Vodičky a Cabady umístěna nelogicky 

mimo abecední pořadí. Text vykazuje poměrně výrazné stylistické problémy. Studentka poměrně často nabízí 

dvojsmyslné či dokonce nesmyslné věty, které zamlžují sdělnost práce. Příkladem zmiňovaných problémů 

budiž stylisticky první odstavec kapitoly 2.2.1., po stránce významové pak např. tyto věty: „Jak regionální, tak 

etnická politická strana může existovat nezávisle na sobě“ (str. 11) či „Regionální volební výsledky ukazují 

podobný pokles jako volby parlamentní“ (str. 53). Tyto jazykové nedostatky se projevují zejména tam, kde 

studentka přejde od deskripce k vlastní analýze. 

 

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

Práce je přijatelným absolventským textem, studentka odvedla relativně velké penzum práce, využila dostatek 

zdrojů – i když se ukazuje, že jakmile přejde mimo český jazyk, může mít problémy s uchopením matérie (v 

resumé např. středovýchodní Evropu překládá jako „Middle – Eastern Europe“ – jedná se o novotvar, pokud 

by četla v angličtině, jednoznačně použije termín Central Eastern Europe, je dokonce natolik obvyklý, že se 

běžně zkracuje na CEE). Cíle práce si studentka stanovila poměrně obecně, nicméně analýzu směrem k nim 

rozpracovala dostatečně a jasně. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

Mohla by studentka na základě jí využité von Beymeho typologie stranických rodin zařadit ukrajinskou Stranu 

regionů?  
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6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Velmi dobře 
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