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Bulharsko patří spolu s Rumunskem k nejmladším členům Evropské Unie, a už proto byla 
otázka  evropeizace  jejich  politických  systémů obecně  dosud  analyzována  méně,  než  v  případě 
starších  členů.  Stranickým  systémům  obou  zemí  je  pak  s  výjimkou  atraktivních  témat  typu 
extremistických  či  etnických  stran  věnována  ještě  menší  pozornost.  Už z  tohoto  důvodu práce 
představuje určitý přínos.

Výčet  silných  stránek  práce  ovšem  nekončí  volbou  zajímavého  a  neotřelého  tématu. 
Naopak, lze zdůraznit také velmi propracovanou metodologii práce, opírající se o vhodně zvolenou 
kombinaci různých politologických východisek, a to jak na teoretické, tak na konceptuální rovině. 
Zdůraznit  lze  zejména využití  uznávaných a široce využívaných teorií  předních politologů typu 
Sartoriho, spolu se silným konceptem evropeizace. Obzvláště šťastnou volbou pak byla Lardechova 
typologie, tedy analytický nástroj vyvinutý specificky pro operacionalizaci konceptu evropeizace v 
případě politických stran.

Validitu autorčiných závěrů podporuje také robustnost dat, se kterými bylo za použití výše 
uvedených  přístupů  operováno.  Tato  data  vycházejí  z  přiměřeně  široké  heuristické  základny, 
sestávající  z  vyváženého  poměru  relevantních  primárních  zdrojů,  tedy  zejména  materiálů 
studovaných politických stran, a kvalitní sekundární literatury.

Práce  je  rovněž  logicky  rozvržená,  obsahuje  všechny  formální  i  obsahové  náležitosti 
diplomní práce a využívá přiměřenou úroveň argumentace. V práci jsem nezaregistroval výraznější 
odchylky od citační normy. Z hlediska formy a stylu jsem tedy nezpozoroval výraznější prohřešky. 
Poněkud  spornou  může  být  snad  jen  volba  psát  nebulharská  jména  menšinových  politiků  v 
bulharském pravopise, což je zejména v případě jazyků, které samy užívají latinku, nezvyklé. Bylo 
by tedy vhodnější psát např.  Ahmet Doğan místo Ahmed Dogan. Na druhou stranu uznávám, že 
bulharizovaná varianta jména se někdy objevuje i v západních médiích či odborných pracích, lze ji 
tedy snad považovat za přijatelnou.

Ačkoliv v zásadě s většinou autorčiných závěrů souhlasím, musím položit autorce otázku 
ohledně strany ATAKA!: v práci je jednoznačně hodnocená jako antisystémová a stojící v opozici k 
procesu  evropeizace.  Nicméně  s  přihlédnutím  k  rozmachu  krajní  pravice,  který  (bohužel)  v 
současné  Evropě  pozorujeme,  není  možné  nazírat  tento  politický  subjekt  naopak  jako  jeden  z 
příznaků postupující evropeizace bulharského stranického systému?

Práci celkově pokládám za velmi zdařilou, a navrhuji ji ohodnotit výborně.
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