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Předložená práce zdárně kombinuje tři nejdůležitější hlediska pro psaní odborných
textů. Hledisko empirické, teoretické a metodologické. Všechny tyto tři roviny úspěšně
propojuje, což je v kontextu diplomových prací nadstandardní. Z teoretického hlediska je
práce zarámována v diskusi ohledně personalismu latinskoamerické politiky, což je klíčový
fenomén, kterému je navíc věnována stále větší pozornost. Autorka dále volí jeden z možných
(byť nikoli neproblematických) indikátorů personalizace: podíl hlasů, které jsou ve volebním
obvodu uděleny nominálně (oproti těm, které jsou uděleny straně jako celku). Právě brazilský
volební systém umožňuje s takovými daty pracovat a ověřovat mnoho zajímavých hypotéz
ohledně determinant personalizace.
Práce je zdařilá i z hlediska empirického, kdy autorka dokázala shromáždit vlastní
původní datový soubor, který obsahuje mnoho proměnných, které jsou v analýze účelně
využity. Z metodologického hlediska pak autorka využívá sérii korelačních a regresních
modelů, na jejichž základě testuje své hypotézy. Metodologický základ jejích tvrzení je
přesvědčivý, tyto metody jsou použity účelně. Autorka prokázala schopnost samostatné
analytické práce se statistickým software (SPSS)
V práci jsou pouze drobné problémy dílčího charakteru. Například interpretace
koeficientu HDI na s. 79 není efekt změny o 1 %, ale o celou jednotku (HDI je měřen 0-1),
což však dává zcela jinou perspektivu na velikost tohoto efektu (změna 1 procentního bodu o
0,35, nikoli 35 % nominálních hlasů).
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Vyjadřuje se ke společensky
důležitému jevu, autorka v ní prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou, argument je
logicky vystavěný, práce vhodně propojuje metodologický, empirický a teoretický základ.
Především však přispívá do důležité odborné debaty.
Rád bych apeloval na autorku, aby se pokusila svou práci přepracovat do podoby
odborného článku, který by mohla zaslat do recenzního řízení některého českého
politologického časopisu.
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