
     Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Vladimíra Nejedlého. 

 

Předložená diplomová práce Bc. Vladimíra Nejedlého s názvem Politický 

extremismus ve Francii se zaměřením na „Národní frontu“ (Le Front National“) 

je napsána na 75 stranách textu, doplněna Seznamem použitých informačních 

zdrojů (3 s.). Práce má logickou ucelenou strukturu. Skládá se z – Úvodu (1.s.), 

kap. 1. Extremismus (19 s.), kap. 2. Pravicový extremismus ve Francii (24 s.), 

kap. 3. Současná podoba hnutí Národní fronty (19 s.) a Závěru (2 s.) 

Diplomant si zvolil zajímavé a vysoce aktuální téma, vzhledem k procesům 

odehrávajícím ve Francii a celé Evropě, včetně České republiky, spojené jak 

s politickou a ekonomickou migrací, ale i tzv. brexitem, které vedou 

k posilování, případně vzniku pravicového extremismu, většinou v podobě 

politických stran. Motivací autora bylo mj., jak sám uvádí (s.7) i studium 

učitelství Fj. a ZSV,  a budoucí dráha učitele těchto předmětů (které již na část 

úvazku vyučuje na ZŠ ). Cílem práce, dle autora (s.7) bylo přiblížit pravicový 

extremismus ve Francii, nastínit jeho kořeny, historii a současný stav, a 

především vznik a vývoj Národní fronty (Front National). 

Autor ve své práci analyzuje a komparuje politologickou a politickou literaturu a 

stranické materiály Národní fronty v českém a francouzském jazyce. Na 

některých místech práce předkládá vlastní názory a stanoviska. To, že pracuje 

s materiály v originále, některé u nás neznámé, považuji za velký přínos práce. 

V první kapitole autor na základě odborné literatury rozebírá problematiku 

extremismu, zejména pravicového obecně , ale i v reálných evropských 

souvislostech. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji pravicového 

extremismu ve Francii a vzniku Národní fronty. V třetí, zásadní, části autor 

podrobně rozebírá současný vývoj Národní fronty, zejména po nástupu nového 

vedení strany, v čele s Marine Le  Pen. Analyzuje program strany, vývoj a změny 

elektorátu. 

Po formální, stylistické a gramatické stránce diplomová práce splňuje 

požadované nároky. 

Závěr: Diplomant prokázal hluboký zájem a velmi dobré znalosti zkoumané 

problematiky.  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. 



Otázky k obhajobě : 1. V čem byste viděl shody a rozdíly mezi Národní frontou a 

naší SPD T. Okamury (zejména programové).  

2. Popište možnosti využití vaší diplomové práce v hodinách OV, ZSV a Fj. 

 

V Praze 24.8.2018                                               PhDr. Stracený Josef, CSc. 
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