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úspěšnost vybraných populistických stran a hnutí v České republice a ve 

Spojeném království v letech 2010 – 2019 je napsána na 111 stranách textu, 

doplněna Seznamem použitých informačních zdrojů (25 s.). Práce má logickou, 

ucelenou strukturu. Skládá se z Úvodu, 1. kap. Vymezení populismu / studium 

populismu, 2. kap. Populistické strany a hnutí v České republice, 3. kap. 

Populistické strany a hnutí ve Spojeném království, 4. Srovnání České republiky 

a Spojeného království, možné vysvětlující faktory a Závěr. 

Diplomantka si zvolila vysoce aktuální, zajímavé a závažné téma. Populistické 

strany a hnutí,  stejně jako populismus obecně, v současné době hýbou celou 

Evropou, a nejen tam (např. v Latinské Americe ). Proč tomu tak je, má více 

příčin. Které to jsou, a jak  tyto strany a hnutí působí konkrétně v České 

republice a ve Spojeném království v posledním desetiletí si dala za úkol 

autorka v dané diplomové práci. Její výběr tématu také ovlivnilo studium oborů 

Aj. a ZSV. 

Hlavním cílem diplomové práce je, jak píše autorka (s.9),- na základě odborné 

literatury a vymezení definičních znaků populismu identifikovat populistické 

strany a hnutí v České republice a Spojeném království a porovnat, jak úspěšná 

jsou tato hnutí v jednotlivých zemích-. Autorka vychází a analyzuje jednak 

odborné práce na téma populismu, a především provádí rozbor stranických 

materiálů sledovaných stran a hnutí a jejich úspěšnost, či neúspěšnost ve 

volbách. Podnětná jsou její závěry a komparace týkající se jednotlivých stran i 

zemí. 

V úvodní části práce autorka přibližuje teoretické pozadí populismu. Mapuje 

různé přístupy k populismu, uvádí také stručnou historii projevů populismu ve 

světě. Na základě teorie vymezuje základní definiční znaky populismu. Tato 

část je pro diplomantku východiskem pro vlastní rozbor populistických stran 

v ČR. a Velké Británii. Těžištěm práce a hlavní přínos spatřuji v následujících 

třech kapitolách. Nejdříve se věnuje populistickým stranám a hnutím v České 

republice v pořadí – Věci veřejné, Úsvit přímé demokracie, Svoboda a přímá 

demokracie, Ano. Rozbor jednotlivých subjektů má podobu – vznik a vývoj 

dané strany, úspěšnost v různých volbách a politický program a populismus 

dané strany. Obdobně je postupováno u stran a hnutí ve Spojeném království, 

a to v pořadí Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP), Strana pro Brexit 

(Brexit Party), Britská národní strana (BNP). Zvláštní kapitolka je věnována tzv. 



Brexitu a jeho souvislosti s populismem. Zajímavou a podnětnou je závěrečná 

kapitola, kde autorka samostatně provádí komparaci populistických stran a 

hnutí v obou zemích, správně upozorňuje na shody (např. kritika  tradičních 

stran) a zejména rozdíly, které mají řadu příčin, které jsou dány zejména 

rozdílným historickým vývojem, tradicemi, rozdílným volebním a stranickým 

systémem atd. 

Po formální stránce diplomová práce má požadované náležitosti (abstrakt, 

klíčová slova, obsah, úvod, závěr, seznam zdrojů, dále odborný jazyk, práci se 

zdroji) 

Diplomantka ve své Dp. prokázala velmi slušné znalosti a zájem o zkoumanou 

problematiku, a velmi dobré zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou 

práci doporučuji k obhajobě.  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru 

Otázky k obhajobě: 1. Jaké odhadujete perspektivy populistických stran 

obecně, a  zejména v ČR i VB ?                                                                                      

2. Popište možnosti využití vaší práce ve výuce  ZSV a Aj.   

Navržená známka: 
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