
Posudek vedoucího diplomové práce – Mgr. Ivany 

Drahorádové. 

Diplomová práce Mgr. I. Drahorádové nese název – Vznik a vývoj TOP 09 od r. 

2009 do současnosti. Napsána je na 66 stranách textu, doplněna Seznamem 

zdrojů a literatury (13 s.). Práce má logickou ucelenou strukturu. Skládá se 

z Úvodu (2 s.), kap.1. Politická strana (10 s.), kap.2. Stranický systém (4 s.), kap. 

3. Okolnost vzniku politické strany TOP 09 )2 s.), kap. 4. Vnitřní struktura a 

vedení strany (14 s.), kap. 5. Charakteristika stranické programatiky (8 s.), kap. 

6. Volby a volební výsledky (17 s.) a Závěru )2 s.) 

Diplomantka si zvolila jedno z klasických politologických témat – vývoj 

konkrétní politické strany v určitém časovém úseku. Vybrala si jednu 

z novějších českých politických stran, která ve vymezeném období 10 let (od 

vzniku 2009 do současnosti) prošla poměrně složitým vývojem, od vzestupu a 

poměrného úspěchu na počátku, téměř ke krachu ke konci zkoumaného 

období, a to stranu TOP 09. 

Ve své práci autorka vychází z odborné politologické literatury (zejména 

v teoretické části), stranických materiálů TOP 09, údajů ČSÚ (výsledky voleb) 

sociologických průzkumů, politických a politologických článků (především  z 

internetových zdrojů). Tyto informace se snaží zejména přiblížit, dále 

analyzovat a komparovat. 

V prvních dvou kapitolách stručně přibližuje tématiku politických stran a 

stranických systémů z teoretického hlediska vycházeje z vybraných 

politologických prací. Ve 3. a 4. kapitole se diplomantka věnuje okolnostem 

vniku strany TOP 09 a vnitřní struktuře strany. Stěžejní jsou poslední dvě kapito 

ly. V 5. kapitole přibližuje a rozebírá, avšak nehodnotí, programatiku strany, kde 

zdůrazňuje konzistentnost názorových stanovisek strany. Místy zde naznačuje, 

co se z programu straně podařilo prosadit v době jejího vládního působení. 

V poslední kapitole rozebírá volební výsledky, a z toho plynoucí postavení TOP 

09 od jejího vzniku do listopadu 2018. Za přínosnou považuji tu část, kde 

autorka popisuje a hodnotí složitý vývoj vztahu TOP 09 se stranou STAN. 

Pozitivně hodnotím  i snahu autorky samostatně (i když jsou nabíledni) popsat a 

rozebrat příčiny neúspěchu strany v posledním období. 

Po formální stránce diplomová práce splňuje potřebné náležitosti a požadavky. 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 



Otázky k obhajobě: 1. Charakterizujte rozdíly v současné politice a programech 

programově blízkých stran TOP 09 a ODS       

                                    2. Popište možnosti využití  Dp. ve výuce OV a ZSV . 

 

V Praze 30.12.2019                                                 PhDr. Stracený Josef, CSc. 

                                                            

 


