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

 

Diplomová práce Terezy Hruškové se zabývá vývojem italské politické strany Liga Severu ve vymezeném 

období let 2013 a 2015. Autorka zkoumá proměnu původně regionální strany v celostátní politický subjekt a tuto 

proměnu ověřuje na základě analýzy pěti proměnných, které vycházejí z teoretického rámce proměn politických 

stran Kennetha Jandy. Hlavním cílem práce je pak zhodnocení, jak jednotlivé proměnné hrály či nehrály roli 

v procesu proměny Ligy Severu.  

 

 

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

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

 

Z metodologického hlediska je práce dobře zvládnutá. Autorka si vhodným způsobem zvolila teoretický rámec 

Kennetha Jandy, který rozšířila a upravila o nezávislé proměnné při proměně strany definované Frankem 

Wilsonem. Zvolenou sadu zvolených proměnných (party performance, political system change, 

institutionalization, leadership change a socioeconomic change) autorka pečlivě operacionalizuje a pomocí jejich 

analýzy dochází k odpovědi na výzkumnou otázku stanovenou v úvodu. 

Autorka rovněž prokazuje dobrou orientaci nejen v literatuře týkající se teoretické rámce práce, ale rovněž i ve 

zdrojích týkajících se samotné Ligy Severu. Ve své práci tak vychází z poměrně obsáhlého množství zdrojů, a to 

nejen anglických, ale zejména italských. Autorka tak s jejich využitím mohla dobře vybudovat logickou 

strukturu práce a vhodně vyargumentovat zvolenou hypotézu. Velkým přínosem práce jsou rovněž 

semistrukturované rozvohory s předními politiky strany, které autorka vhodně použila při analýze vytyčených 

proměnných. 

Práce je rovněž velmi dobře strukturována do několika částí. Autorka nejprve uceleně představuje teoretický 

rámec práce, včetně jí definovaných proměnných. Ve druhé části pak představuje stručný vývoj Ligy Severu 

v posledních letech, jde o místy až příliš kondenzovaný přehled, v němž může být pro čtenáře ne úplně znalého 

italské politiky obtížné se orientovat. V následující části autorka přehledně ověřuje hypotézu o proměně strany 

na vybranných proměnných, snad jen analýza socioekonomických změn je zbytečně rozsáhlá a deskriptivní ve 

srovnání s ostatními faktory. 

Rozsah práce je dostatečný, autorka dobře zvládla zpracovat relativně obtížné téma na vymezeném počtu stran, 

tak, že dohromady tvoří dobře propojený celek. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na zdárně napsanou diplomovou práci. Rozsah je více než 

dostatečný, práce je dobře strukturovaná a srozumitelná. Vyhovující je rovněž dobrý jazykový projev bez 

výraznějších gramatických či stylistických chyb. 

Autorka rovněž bez sebemenších problémů používá odkazový aparát, který je zároveň dostatečně přehledný. 

Rovněž bibliografie je zpracována přehledně a kvalitně. Autorka pracuje s hlavními relevatními zdroji 

analyzujícími Ligu Severu.  

 

 

 

 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z diplomové práce Terezy Hruškové je nadprůměrný. Autorka na základě dobře definovaného 

teoretického rámce prokázala schopnost zformovat komplexní výzkumnou otázku, na kterou na základě následné 

analýzy dokázala odpovědět. Cíl práce se tak autorce podařilo na výbornou. Autorka zároveň prokázala 

vynikající orientaci ve složitém vývoji na italské politické scéně a dokázala do tohoto kontextu zasadit proměnu 

Ligy Severu. Práce s cizojazyčnou literaturou je rovněž na dobré úrovni přesahující standard běžných 

diplomových prací. Nejsilnější stránkou práce jsou rozhovory s politiky ze zkoumané strany, které autorka 

využila pro podporu svých argumentů. 

 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Spolupráce probíhala naprosto bez problémů 

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

 

Jak může proměnu Ligy Severu ovlivnit případný Salviniho neúspěch ve snaze stát se lídrem celé středopravé 

koalice? 

 

V textu uvádíte, že Italicum má zásadní dopad na proměnu strany a její orientaci na celonárodní působnost. Jaké 

jsou k tomu důvody? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

Datum: 10. 6. 2016       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. 


