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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Předložená bakalářská práce sl. Natálie Stanové je věnovaná problematice vůdcovství ve francouzské straně
Národní fronta, resp. srovnání jejích dvou dosavadních vůdců, Jeana-Marie Le Pena (od r. 1974) a jeho dcery
Marine (od r. 2011).
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Téma je interdisciplinární, politologické, historické a zčásti sociologické. Zvolená struktura práce je logická a
umožňuje dobré uchopení komplexní tématiky. Teoretické a metodologické ukotvení práce je opodstatněné ,
zjm. pro potřeby bakalářské práce.
Autorka se obzvlášť opřela o díla dvou politologů specialistů na politické strany, Maurice Duvergera a Angela
Panebianca. Další použitá díla jsou relevantní pro uchopení problematiky vývoje Národní fronty.
Literatura je dostačující a správně použitá.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Z formálního hlediska je práce uspokojivá, byť ne úplně vždy naprosto perfektní (grafické drobné nedostatky při
naformátování stránek, francouzská diakritika se sem tam vytratila apod.).
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Celkový dojem z předložené bakalářské práce je velmi dobrý. Autorka dokázala zajímavě pojmout komplexní
problematiku a předložit výslednou práci, ve které naplnila cíle, které si vytyčila. Práce je aktuální a dobře
problematizovaná, vykazující dobré znalosti francouzských poměrů s dobrým teoretickým základem.
V některých případech mohly být použité pojmy upřesněny (např. dnes velmi populární pojem „identita“), na
druhé straně je nutné si uvědomit, že bakalářská práce nemůže přinést odpovědi ve všech dotčených oblastech a
autorka velmi uspokojivě operuje s komplexnímy pojmy, resp. zcela určitě nad rámec absolventské práce.
Autorčiny znalosti o Národní frontě jsou rozhodně na velmi dobré úrovni a podávány fundovaným způsobem.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna
až tři):
Je možné usoudit do jaké míry Marine LePenová změní podobu strany? (nástup k moci, resp. participace na
moci, znamená mj. spoléhat na členy strany, kteří mohou tím pádem ohrozit vůdce)
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.
Navrhuji ohodnocení výborně
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