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Jan Málek se ve své diplomové práci věnuje působení politické frakce Evropské lidové
strany v Evropském parlamentu. Problematiku rozebírá jak po teoretické stránce tak praktickým
zkoumáním Evropské lidové strany a jejího zapojení v Evropském parlamentu.
V předkládané diplomové práci si klade autor výzkumnou otázku, zda a jak poslanecký
klub Evropské lidové strany v sedmém funkčním období Evropského parlamentu naplňuje
kritéria teorie soudržnosti a soutěživosti, které vycházejí z teoretického konceptu britského
politologa Simona Hixe. Jako metodologický přístup pro řešení zkoumané problematiky si autor
vybral případovou studii. Oborově se jedná o práci multidisciplinární, a to spadající do oborů
politologie, evropských studií, práva, historie a mezinárodních vztahů.
V úvodu se autor věnuje vysvětlení pojmu evropská strana a stranických rodin. Toto
vysvětlení je důležité pro samotné další zkoumání této problematiky. V této části Jan Málek řeší
také otázku europeizace politických stran a vytváření evropských stran a jejich zakotvení
v unijním právu.
Dále se autor věnuje vývoji transnacionální spolupráce křesťanskodemokratických stran a
vývojem vzniku Evropské lidové strany. Zaobírá se jejími hodnotami a základními cíli. Zde je
začleněna také subkapitola o Evropském parlamentu, který měl zásadní vliv na posilování
evropských politických stran. Zde se již práce rozvíjí o podrobnější analýzu programu Evropské
lidové strany, její struktury klubu a strany.
Hlavní částí této diplomové práce je pak samotná analýza koheze Evropské lidové strany
v sedmém funkčním období EP. Rozebírá se zde již zmiňovaná Hixova teorie soudržnosti a
soutěživosti v EP. Podle Hixe existují dvě motivace pro spolupráci a soutěživost v EP. První
z nich je snaha být na vítězné straně. To úzce souvisí s velikostí parlamentní frakce EP. Čím větší
tím lépe získává spojence. Druhou motivací je pak blízkost politických preferencí. Autor se
zaměřuje na ideologickou vzdálenost mezi poslaneckými frakcemi, jako jeden z aspektů, který
ovlivňuje formování koalic.
Autor ve své práci zvolil jako proměnné - velikost poslaneckého klubu, národnostní
fragmentace a příslušnost europoslanců Evropské lidové strany k vládním stranám. Na závěr
autor dokládá, k čemu ve svém zkoumání došel na základě svých srovnání a rozboru. Celkovou
soudržnost pak dokresluje ze zdroje www.votewatch.eu.
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Výsledkem zkoumání je, že soudržnost Evropské lidové strany je druhá největší mezi
frakcemi. Jako nejsoudržnější frakce vycházejí Zelení.
V závěru své diplomové práce Jan Málek rekapituluje kořeny Evropské lidové strany, její
vazbu na církev a poukazuje na vliv Evropského parlamentu při tvorbě nadnárodních uskupení.
Podle autora Evropský parlament dal nadnárodním politickým stranám jejich smysl a vliv, což
postupným posilováním pravomocí této instituce budeme sledovat i nadále.
Autor poukazuje také na to, že právě velikost politické frakce hraje důležitou roli při
prosazování politiky a realizaci vlastního programu.
Na diplomové práci velmi pozitivně hodnotím teoretický výklad a soustředěný přístup ke
zkoumanému tématu. Má jediná výtka k diplomové práci směřuje k rozboru literatury.
V diplomové práci mi chybí dostatečné zhodnocení použité literatury – primárních a
sekundárních pramenů. A to o to více, že seznam použité literatury je velmi obsáhlý.
V rámci obhajoby diplomové práce bych ráda, aby autor zodpověděl na následující
otázky:
V čem autor spatřuje další smysl fungování politických stran (nadnárodních) vyjma jejich
působení v evropské politice?
Dále bych se také ráda zeptala, zda není možné chápat soudržnost jednotlivých
politických frakcí v perspektivě zapojení osobností, které ji tvoří a podílejí se na práci
daných politických uskupeních a utvářejí jejich politiku?
Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladených na diplomovou práci. Velmi
pozitivně hodnotím doplnění práce o tabulky.
Diplomant Jan Málek předkládá velmi kvalitní diplomovou práci, která stojí na silných
teoreticko – metodologických základech. Tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
stupněm výborně.

V Praze dne 20. ledna 2013
PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.
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