
Posudek vedoucího diplomové práce Matěje Senfta  
„Soudobý populismus v Evropě“ 

 
1. Před lety se na mne obrátil končící doktorand FSV UK s žádostí o převzetí role 

oponenta jeho disertační práce. Trochu jsem se zdráhal, bylo to v červenci, ale svolil jsem. O 
několik dnů později na mne v podatelně čekal balík, po jehož otevření jsem našel disertační 
práci ve dvou svazcích – byla tak objemná, že by ji jeden svazek nepojal.  

Velmi podobné pocity jsem měl, když jsem převzal roli vedoucího diplomové práce 
Matěje Senfta po doc. Petru Pithartovi, otevřel jsem soubor... a nevěřícně sledoval zvyšující se 
hodnoty počitadla. Práce měla 314 stran! Přečetl jsem ji, formuloval různé náměty a 
doporučení, se kterými diplomant následně pracoval, ve výsledné podobě má jen autorský text 
336 stran. Je to na jedné straně obdivuhodný výkon, na straně druhé však nemohu smlčet, že 
být při vzniku práce od počátku, takové bytnění bych nepřipustil. Odevzdaná diplomová práce 
má rozsah pěti jiných, což nemá vyznít jako chvála. Téma má být zvoleno tak, aby bylo 
smysluplné je zpracovat na ploše pohybující se v intervalu cca 60 až 100 normostran, jinak se 
už dostáváme do „žánru“ prací rigorózních a disertačních. „Polehčující okolností“ samozřejmě 
je kvalita kvalifikační práce, jež umožňuje uvažovat o její knižní publikaci: netvrdím, že jsou 
za ní nutně slzy, ale potu bylo jistě nemálo.    

2. Populismus je v posledních letech žhavým tématem, ten evropský nevyjímaje. 
Zkoumat se dá různě, diplomant zvolil analýzu složení Evropského parlamentu. Nikoliv tedy 
činnosti, resp. toho, jak se populisté prakticky projevují v tamní agendě. Namísto toho 
propátrává jednotlivé frakce a upozorňuje na přítomnost populistických stran, jejich základních 
programových charakteristik, a především styl jejich vůdčích představitelů. Právě osobnost 
těchto představitelů je pro populistické strany stěžejní.  

Výběr stran mi přijde přesvědčivý, jakkoliv soubor definičních znaků se váže primárně 
na dění v členských státech, a nikoliv v Evropském parlamentu. To nevylučuje případy, nevím, 
jak pravděpodobné, kdy se populistická strana v Evropském parlamentu jako taková projevovat 
nemusí, a to zvláště v případě, kdy pro ni není rozhodující vztah k evropské integraci. 

3. Diplomová práce se opírá o neobvykle velký počet zdrojů, vesměs psaných 
v angličtině. Vytěžuje je korektně a důkladně při vytváření plastické mozaiky širokého spektra 
populistických stran (pravicových i levicových, velkých i malých, opozičních i vládnoucích, 
nových i zavedených), která je uvozena rozsáhlejším pojednáním o populismu, jeho historii a 
typech (pojednání by samo obstálo jako diplomová práce). Systematika je promyšlená a 
funkční, nijak nevadí, že se do určitých zemí vracíme opakovaně, jelikož nesledujeme optiku 
členských států, nýbrž frakcí. Autor píše čtivě, drobnějších chyb je málo. Jelikož jsem celou 
studii četl po odevzdání ještě jednou, upozornil jsem jej na ně neformálně a doporučil zvážit 
ještě malé úpravy textu pro další fázi jeho „života“. Z formálních připomínek vybírám jen 
doporučení citovat u kolektivních prací autora citovaného textu, a nikoliv díla jako celku. 
Potřebu vytýkat něco dalšího nemám. Nepochybuji o tom, že práce je způsobilá k hodnocení 
jako „výborná“. 

 

V Praze dne 14. dubna 2021 

 

       prof. Jan Kysela 



             


