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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

V úvodu vytčeným cílem práce je nabídnout srovnání způsobu řízení krajně pravicové francouzské Národní 

fronty dlouholetým předsedou Jean-Marie Le Penem a jeho nástupnicí Marine Le Penovou. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka sama si je vědoma (str. 3) velmi výrazné asymetričnosti nabízené komparace: Le Pen řídil stranu, kterou 

na začátku 70.let spoluzakládal, až do roku 2010 (téměř 40 let), Marine Le Penová má v této funkci za sebou tři 

roky. S tím souvisí i dosti omezená pramenná základna umožňující mapovat proměny vůdcovství FN. Autorka 

proto využila produkci „politických novinářů“ (s. 5-6), které by ovšem stálo za to kritičtěji a podrobněji 

představit. O jaké novináře jde (z jaké části politického/mediálního spektra)? 

V jádru své analýzy pak postupuje autorka chronologicky a v podstatě (zajímavě) podává historický vývoj 

Národní fronty od počátku 70. let až po současnost. Korektně tematizuje procesy „kredibilizace“, „notabilizace“, 

„dediabolizace“ (aniž by ovšem zejména první z těchto pojmů přesněji definovala a vztáhla k relevantní 

politologické literatuře), kterými strana v průběhu své historie procházela.   

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autorka nabízí čtivý a dobře strukturovaný text, který má ovšem několik zbytečných nedostatků: na lexikální 

rovině jde zejména o nevhodné používání cizích termínů typu již zmíněné a v textu velmi frekventované 

„kredibilizace“ (pro kterou existuje český ekvivalent, viz také „semi-permanentní“ – s. 11; „liftink“ strany – 

s. 15). Rušivě působí i opakovaný neobratný překlad francouzského pojmu „enquête“ jako anketa (místo 

správnějšího průzkum). Gramatických i jiných chyb a překlepů je v práci relativně velké množství 

(interpunkce – s. 4, 19, 24, 25, 27, 30; shoda podmětu s přísudkem – s. 24; psaní velkých písmen – s. 14, 25, 

26; použití zájmena svůj – s. 15; chybějící písmena či slova – s. 8, 10, 13, 23 atd.). Problematické je 

autorčino dělení pramenů a literatury – na základě jakých kritérií mezi prameny řadí články z Libération, Le 

Figaro, Le Point (s. 45)? 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově jde o solidní bakalářskou práci, autorka v podstatě naplňuje vytčený cíl. Stálo by za to určitě výrazněji 

strukturovat analýzu podle kritérií vztahujících se k vůdcovství politické strany a postavit práci na širší 

bibliografickou základnu (při letmém pohledu do katalogu francouzských univerzitních knihoven je produkce 

na téma Le Pen i Le Penová mnohem širší než to, co nabízí autorka v seznamu literatury).   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Jak autorka chápe proces „kredibilizace“ politického hnutí/strany? Jak je tento koncept definován v relevantní 

politologické literatuře? Jaký je rozdíl mezi „kredibilizací“ a „legitimizací“? 

 



Do jaké míry je Jean-Marie Le Pen překážkou v úsilí své dcery o další posunutí FN do francouzského 

politického mainstreamu? Jak Marine Le Penová (ne)umravňuje svého otce? Jak se (ne)vyjadřuje k jeho široce 

medializovaným negacionisticky zabarveným výrokům? 

 

Jak se dynastické předání otěží z otce na dceru slučuje s autorčiným pojetím „charismatického“ vůdcovství 

Národní fronty?     

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Přes všechny uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Datum: 11.6. 2013        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


