Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Sáry Drahokoupil Vidímové Kdo jsi,
demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné
Francie.
Formální stránka práce
Předložená práce má 57 stran. Samotný text je členěn do 8 kapitol. Struktura práce je
přehledná. Autorka řádně cituje a uvádí bibliografické odkazy. Práce je psána čtivým a
srozumitelným jazykem, i když ji občas unikne překlep či jazyková neobratnost.
Obsahová stránka práce
Autorka si za své téma vybrala aktuální a důležité téma současné politické vědy (a nejenom
jí), totiž vztah pravicového a levicového populismu. Protože všechny tři pojmy (pravice,
levice, populismus) jsou vágní a závislé na kontextu, autorka se zaměřuje na Francii, a
především na dvě hnutí – La France Insoumise a Národní frontu. Autorka si klade za cíl své
práce prostřednictvím kombinace teoretické znalosti klíčových koncepcí populismu
(především Ernesta Laclaua) a terénního výzkumu (strukturované rozhovory) rozlišit levicový
a pravicový populismus ve Francii na základě toho, jak a zda konstruují lid. Výchozí hypotéza
autorky se dá shrnout do tvrzení, že levicový populismus konstruuje lid prostřednictvím
otevřeného (nebo spíše principiálně neuzavíratelného) řetězce ekvivalencí, zatímco
pravicový populismus (nejenom) prostřednictvím autoritářské rétoriky tento řetěz uzavírá.
Struktura práce je následující. Autorka začíná teoreticko-historickou částí, v níž představuje
pojem populismu a tři jeho historické zdroje. Následně se zaměří na Laclauovu definici
populismu, kterou s přispěním Chantal Mouffe rozvíjí do hypotézy o povaze levicového a
pravicového populismu. Následuje v českém kontextu, který sleduje především anglicky
psanou literaturu k populismu, velmi zajímavé expozé současné francouzské literatury
k danému tématu. Poté již následuje empirická část věnovaná oběma zmiňovaným hnutím.
Autorka ke svému tématu přistoupila s velkým zaujetím, velkou mírou pečlivosti a
teoretickým základem. Práci považuji za velmi zdařilou. Má jediná výtka se týká především
toho, že pasáže věnované rozhovorům by mohly být obsáhlejší a mohly by také více
referovat o respondentech samotných.
Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci a nelze než ji doporučit
k obhajobě s hodnocením výborně.
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