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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
 
Téma DP je velmi aktuální, obzvláště v kontextu intenzivní debaty o krizi liberalismu a 
Evropského projektu. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody:  
 
Téma je relativně náročné, neboť vyžaduje práci s řadou diskurzů a schopnost jejich efektivní 
integrace to úvah nad rolí liberální demokracie a evropského projektu. Autor použivá 
gigantický okruh literatury, což lze považovat za znamení intelektuální vyzrálosti, který 
autorovi umožnuje prezentovat koherentní argument, na druhou stranu však také omezuje 
možnosti autora vykročit směrem k sevřenému argumentu, který by se měl vejít do limitu 
diplomové práce. Práce na některých místech poněkud trpí snahou autora vysvětlovat a 
popisovat i věci, které nejsou pro ten samotný projekt DP podstatné, tím nabírá DP zbytečně 
na objemu (např. kap. 2.1)  
 
3. Formální a systematické členění práce: 
 
Rozvržení DP lze považovat za zdařilé, a práci přísluší. Vhodně rozděluje argument diplomanta 
do přehledných sekcí. 
 
4. Vyjádření k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Je obtížné hodnotit tuto DP, protože se jedná vlastně o knihu. A kritéria hodnocení knihy jsou 
jistě jiná než kritéria hodnocení DP. Práce je úcty-hodná, nicméně autor, který disponuje 
schopností napsat takto ucelený a dlouhý text, by měl být také schopen svůj argument sdělit 
na vymezené ploše pro DP. Ne vždy znamená více také lépe. Otázka tedy zní, proč autor 
potřeboval 320 stran? Čtenář nabývá dojmu, že čte několik knih najednou, respektive pasáží, 
které na sebe navazují a společně tvoří nějaký celek, nicméně pokud se na ně díváme 
samostatně, jsou spíše popisné než objevné. Např. ta část, která se zabývá, nazvěme to, teorii 
populismu (kap. 2) a která zabírá cca 60 stran, je vlastně velmi elegantním sepsáním známých 
faktů, nikoliv podnětnou diskuzí, která přináší nové poznatky a nové pohledy. Pokud bychom 
se na tuto část DP dívali jako na DP, nikoliv knihu, musí oponent zajásat nad dobře odvedenou 
prací studenta, jako recenzent knihy, už by se na tento text díval mnohem kritičtěji. A takto 
bychom mohli pokračovat v hodnocení celé práce. Domnívám se, že práce je především 
zajímavá tím, že se zaměřuje na EP a jeho „ovládnutí“ populistickými stranami a ideologii a na 
důsledný popis těchto procesu.  
 
To, co asi nejvíce postrádám u takto ambiciózního projektu, je určitá ́polemika s některými z 
pilířů̊ současných populist studies. Literatura na které́ autor staví ́ teoretické zakotvení svojí 



práce, do značné míry předpokládá, že debaty o tom, co je vlastně̌ obsahem demokracie, 
liberální demokracie, “rule of law” nebo Evropského projektu, byly již ̌uzavřeny, a proto jsou 
pochybnosti o jejich správnosti / vhodnosti výrazem pomatení nebo nějakou formou 
negativního revizionizmu. Ve světle literatury, která ́staví ́na myšlence “konce dějin” se potom 
naše budoucnost jeví ́ buď jako liberalismus nebo jako barbarismus. Identifikujte možná́ 
systémová́ selhávaní ́liberální ́demokracie, a ukažte, jak takové ́strukturální ́problémy mohou 
přispívat ke krizi současného EP a jeho legitimity ve vámi vybraných zemích.  
Práce dochází k závěru, který odráží mainstreamové uvažovaní o současných problémech 
Evropského projektu, což je jistě v pořádku. Potud je práce vynikající. Ale práci takového 
rozsahu by jistě slušely pasáže, které se pokoušejí o nějakou reflexi problému, se kterými se 
současná Evropa potýká, nikoliv pouze popis, jakkoliv vynikající, současných dominantních 
teorii, stejně jako skutečností, které jsou mezi informovanou veřejností známe. Možná kdyby 
se autor, který má elegantní styl a schopnost dobře formulovat, spíše zaměřil na jedno téma, 
a to podrobně rozepsal a promyslel, měli bychom dnes DP, která je ještě lepší než ta, kterou 
nám předkládá.  
 
5. Kritéria hodnocení práce: 
 
Cíle práce bylo dosaženo. Práce se zdroji (českými i cizojazyčnými), jakož i průběžné užití 
citací odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Práce je pěkně napsaná, 
jazykově nadprůměrná. 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navržený klasifikační stupeň 
 
Výborně 
 
V Praze dne 21. 4. 2021 


