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Hodnocení: 

Jakub Sedlák si jako téma své diplomové práce vybral problematiku ideologické 

a politické transformace české neonacistické pravice. Ústředním tématem 

Sedlákovy práce je pak otázka, zde Dělnická strana sociální spravedlnosti 

(DSSS) může projít transformací ze strany tzv. staré (nacionálněsocialistické) 

pravice do novějšího typu stranické rodiny, označovaného jako populistická 

radikální pravice. 

Autor rozdělil svou diplomovou práci, jež čítá přes 100 stran, do dvou 

základních částí. V první části se věnuje především teoretickému vymezení 

pojmu populistická radikální pravice. Pokouší se charakterizovat především 

příčinu vzniku stran, které do takovéto skupiny patří, a dále analyzuje ideologii 

takových stran - a to i na pozadí historického vývoje moderních evropských 

společností. Teoreticky je Sedlákova práce opřena především o práce P. 

Ignaziho, C. Mudda (ta je stěžejním teoretickým konceptem, z nějž Sedlák 

vychází) , H.-G. Betze, M. Minkeberga a H. Kitschelta. Právě pro vysvětlení 

proměn radikálně pravicových stran v současné Evropě vychází kolega Sedlák 

z teorie P. Ignaziho o tzv. "tiché kontrarevoluci." 

Druhá část Sedlákovy práce představuje potom komparativní analýzu Dělnické 

strany (DS) a její nástupkyně, DSSS, a dalších přidružených či sympatizujících 

organizací. Autor se zaměřil zejména na ideovou profilaci těchto stran, 

porovnává tedy zejm. programové dokumenty, stranický tisk a webové stránky. 

Důležitým zdrojem jeho analýzy je mu také rozsudek Nejvyššího správního 

soudu o zákazu DS, který obsahuje řadu politologických rozborů. Autor si velmi 

podrobně všímá nejen ideové profilace obou stran, ale zejména jejich veřejné 

rétoriky. Součástí této komparace je také porovnání příčin úspěchu stran 



radikální pravIce V západní Evropě s postavením obdobných stran V zemích 

střední a východní Evropy. 

Sedlákova práce představuje dobrý vhled do dané problematiky, nicméně 

zůstává spíše na povrchu zkoumání daného problému. Autor spíše přejímá 

stanoviska a teze západních autorů. Za obsahově významnější a zajímavější 

považuji spíše programovou analýzu českých radikálně pravicových stran. na 

práci mě poněkud překvapuje až příliš stručný závěr, který není delší než třetinu 

práce. Práce také obsahuje poměrně časté překlepy a další stylistické chyby. I 

vzhledem k výše řečenému navrhuji hodnotit práci známkou velmi dobře. 

V Praze, dne 21.9.2010 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 


