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Předkládaná diplomová práce Martina Skaly je opravenou verzí té předchozí.  Práce je stále věnována 

zásadní změně slovenské stranické politiky, k níž došlo po volbách v roce 2010, kdy se zhroutila 

slovenská zavedená pravice. Obecně vzato můžeme hovořit o „oligarchizaci“ slovenské politické scény. 

Ovšem autor poukazuje na to, že se začala objevovat nová uskupení, která lze označovat za populistická 

a antisystémová. V několika zlomových momentech se pak formoval nový stranický systém. Martin 

Skala tyto změny sleduje v delším časovém horizontu, od voleb v roce 2010n až do situace po volbách 

v roce 2016. Třeba podotknout, že autor zkoumá změny stranického systému na vícero úrovních. 

Zabývá se rovněž komunálními volbami i volbami prezidentskými. Ve své práci se zaměřuje na vzestup 

anti-systémového hnutí M. Kotleby, které se odvolává na nacionalistickou a konzervativní tradici 

Slovenského štátu. 

Uvedené fenomény jsou nepochybně důležitým předmětem politologického výzkumu. Martin 

Skala sleduje vývoj slovenské politiky více méně chronologicky. V práci postupuje s velkou pečlivostí a 

se smyslem pro empirický detail v popisu jednotlivých voleb, aktérů, kampaní a jejich výsledků. Autor 

oproti minulé verzi poněkud zlepšil teoretický rámec svého výkladu. Zařadil pasáže o antisystémových 

stranách podle Sartoriho a také stručně vyložil vybrané teorie populismu.  Všeobecně lze říci, že práce 

má jasnější koncepci. Teoretická východiska se autor pokusil propojit s popisem politických událostí na 

slovenské stranické scéně, ale zůstává převážně pouze u empirických ilustrací.   

Autor při rozboru jednotlivých voleb a kampaní hodně vychází z materiálů slovenského 

Institutu pro veřejné otázky, což je na místě. Přidržuje se však až příliš často jejich výkladové 

posloupnosti. Právě takto nepřímo se utváří logika celého výkladu. Důležité je, že převzatá místa autor 

opravil a doplnil odkazy.  

Práci považuji za solidní empiricky orientovaný výklad změn na slovenské politické scéně 

v mezidobí let 2010 až 2016, který se ale drží příliš „při zemi“ v teoretických otázkách, jež si třeba v této 

souvislosti klást. Práci navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře. 
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