
Posudek na disertační práci 

Legislative Behaviour of Deputies in the Czech Republic 

Disertační práce Lukáše Hájka podrobně popisuje řadu charakteristik českých poslanců. Autor si 

v práci vhodně zvoW cíl, věděl jak k němu dojít a použil k tomu adekvátní výzkumné techniky. a 

disertační práci je dobře patrné, že autor hodně načetl, o tématu má dobrý přehled v mezinárodním 

srovnání a udělal kus práce spočívající především v práci s daty. Svým charakterem se práce blíží 

poptávce odborných pracovišť většiny evropských vědeckých institucí, v oblasti práce s daty je 

patrný hluboký zájem Lukáše Hájka o tuto problematiku a jeho bohaté zkušenosti. 

Každá kapitola představuje vlastní text, kde jsou představeny hypotézy, výzkumné nástroje a data 

pomocí kterých autor provádí celou řadu výpočtů. Nakonec jsou uvedeny závěry, které potvrzují, 

případně vyvrací definované hypotézy. Napříč celou prací se vhodně doplňují primární a 

sekundární zdroje, česká data následující po teoretických částech textu. Autor svá tvrzení dokládá 

celou řadou vlastních tabulek a grafů. 

Po formální stránce je práce psaná čtivým jazykem, autor se snaží jednotlivé kapitoly nazvat 

přijatelně i pro širší veřejnost, ale přitom neopustí akademickou terminologii a normy uplatňované 

v odborném prostředí. Co by občas bylo možná dobré, je sledování některých vlivů v čase, protože 

je otázka, jak moc byl pro chování zákonodárce duležitý věk, pohlaví, zkušenost atd. např. v roce 

2002 a 2017? Jsou tyto proměnné stejně „duležité" po celou sledovanou dobu? Je jasné, že 

v případě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně jedno, dvě funkční období je to 

z grafů patrné, ale napadá mě, zda jsou vlivy konstantní např. u ČSSD nebo ODS, které jsou ve 

voleném tělese zastoupené dlouhodobě a disponují nejpočetnějšími poslaneckými kluby. Tato 

poznámka však nijak nesnižuje nadprůměrnou kvalitu textu, autorovo úsilí a relevantní závěry. 

Otázky k diskusi, případně bližšímu objasnění: 

a) Na straně 88. jsou nastaveny kategorie podle pohlaví, věku a zkušenosti. U žen jsou tři

kategorie a u mužů jen dvě, je to záměr? Proč pouze pět a jak se k této skupině dospělo?

6) Na str. 94. uvádíte, že podle názoru poslanců je možné poznat, že politik prošel komunální

politikou - je možné říci jak je to poznat?

Celkově lze říci, že Lukáš Hájek napsal vysoce kvalitní disertační práci, ve které předvedl své silné 

stránky a posunul současné poznání o velký kus cesty dál. V případě vhodně vedené argumentace 

během obhajoby navrhuji hodnocení - výborně. 
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