
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kataríny Sabové Fenomén 
extrémnej pravice v Belgicku a vo Francúzsku v 80. a 90. rokoch 20. storočia 

 
Předložená bakalářská práce pojednává o zajímavém a důležitém politickém 
fenoménu, které u nás není dostatečně zpracováno (hlavně Belgie). Autorčinu volbu 
tématu lze proto kvitovat s povděkem.  
Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole autorka teoreticky vymezuje 
pojem extrémní pravice. Ve druhé kapitole autorka porovnává francouzskou Národní 
frontu a belgický Vlámský blok z hlediska volební podpory a ideologického zázemí 
obou uskupení. Konečně ve třetí části autorka analyzuje důvody nárůstu podpory 
obou stran v příslušném období.  
Ke struktuře práce nemám velké výhrady. Snad by jen mohl překvapit rozdíl ve 
vnitřní struktuře druhé a třetí kapitoly, protože druhá kapitola je rozdělená tematicky, 
zatímco třetí kapitola geograficky (každá země je zde analyzovaná zvlášť). Nicméně 
tato věc nemá vliv na systematičnost autorčina přístupu a tedy srozumitelnost jejího 
textu.  
Rovněž informační a analytická hodnota práce je nesporná. Autorka vychází 
z verifikovatelných teoretických koncepcí a její komparativní analýza vybraných 
politických uskupení je založena na vhodných kritériích. Autorka rovněž využívá 
množství užitečných zdrojů, které jsou v drtivé většině případů cizojazyčné.  
Drobné výhrady lze mít k některým autorčiným závěrům v první teoretické kapitole. 
Například se mi nezdá být vhodné ztotožňovat extrémnost s antisystémovostí (str. 
14). Mezi extrémní a antisystémovou stranou je značný teoretický i praktický rozdíl. 
(Kdyby autorka ztotožnila extremismus s antisystémovostí, bylo by to sice nepřesné, 
ale teoreticky méně závadné.) Autorka také mohla lépe vysvětlit, jak to myslí 
s ideologičností extrémních stran, resp. uvést, jaký typ ideologie má na mysli. 
(Například „nekoherentní politická agenda“ /str. 17/ je protikladná k ideologii v jejím 
totalitním významu.) To jsou ale jenom skutečně drobné nedostatky, které nemají vliv 
na celkově pozitivní dojem z předložené bakalářské práce. 
Rovněž z formálního hlediska je práce bezzávadná. Kromě již zmíněné dobré 
struktury práce je nutné autorku pochválit za příkladný poznámkový a odkazový 
aparát a další formální náležitosti jako úvod, závěr, bibliografie apod.  
Autorka tedy zvládla zvolené téma zpracovat jak z obsahového, tak i formálního 
hlediska a bezezbytku naplnila všechny požadavky kladené na bakalářské práce. Její 
práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 
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