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

Hlavním tématem předložené diplomové práce je proměna Ligy Severu od strany s regionálním působením
k celostátnímu politickému subjektu. Cílem práce je najít a pojmenovat hlavní faktory, které vedly k tomuto
posunu (vnitřní i vnější). Autorka vychází z předpokladu, že v případě Ligy Severu skutečně došlo k posunu od
regionalismu k celostátnímu zaměření. Sleduje vývoj v letech 2013-2015.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Předložená práce je historicko-politologickou případovou studií. Z teoretického hlediska se práce zaměřuje
primárně na vnitřní proměny politických stran, ne stranického systému. Pro hodnocení posunů a vymezení
faktorů změny využívá autorka kritéria definovaná E. Massettim. Jako teoretický základ práce posloužil výzkum
K. Jandy, který se zabýval proměnami politických stran, neorientoval se tedy primárně na stranický systém, ale
na samotné stranické subjekty, což je velmi vhodně zvolená teoretická rovina předložené práce. Autorka práce
velmi dobře sleduje návaznosti na danou linii výzkumu. Rozbor relevantní literatury (široká a vhodně zvolená
pramenná základna, která poukazuje na dobrou orientaci v tématu v rovině teoretické i v rámci konkrétní
problematiky) v úvodní části práce je zpracován přehledně a velmi kvalitně.
Práce je strukturována logicky. Nabízí historický kontext tématu, aby se následně věnovala opuštění
regionalismu a ve stěžejní výzkumné části volebním výsledkům, změnám v politickém systému a míře
institucionalizace strany, změně a roli lídra strany a socioekonomickým změnám.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.

Celkově mohu říci, že práce je velmi kvalitní, čtivá a přehledná. Oceňuji autorčinou dobrou teoretickou i
faktickou znalost. V práci se jí podařilo velmi dobře obě roviny propojit.

Kladným prvkem práce je také orientace na vnitřní vývoj strany, což z práce činí přínosný text na téma, kterému
je sice věnována pozornost, ale z jiného úhlu pohledu.

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

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na současný vývoj a ukázala, zdali se jedná o pokračující
trend z hlediska dalšího vývoje zkoumaného politického subjektu.



2

Lze nalézt paralely ve vývoji jiných politických stran v EU?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Předložená diplomová práce je na velmi dobré výzkumné úrovni. Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji
hodnocení výborně.

Datum: 9.6.2016 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.


