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Autor si zvolil velmi obtížné téma, které přestože je součástí dnes již poněkud
utlumené transitologie, stále u nás není předmětem častých analýz (na rozdíl třeba
od Polska). To je také důvod, proč se autor vyhnul převážně sociologickému přístupu
a téma zpracoval z hlediska politického stranictví. Jinými slovy řečeno autor,
navzdoru názvu, napsal spíše politologickou studii pojednávající hlavně o
transformaci politických stran. Problematice tzv. politických elit v pravém slova
smyslu se věnuje méně. Je to vidět hned na začátku, kdy autor vymezuje pojem
politické elity velmi zjednodušeným způsobem. Mj. jsem autora upozorňoval na
siInou a v mnoha ohledech zřejmě oprávněnou kritiku pojmu, především od
Giovanniho Sartoriho, Je trochu škoda, že to autor nakonec pominul, resp.
nevyrovnal se s pojmem tzv. politických elit obsáhleji.
Nicméně cílem autora bylo věnovat se spíše středoevropske politické praxi než teorii.
Vtomto smyslu autor postupuje systematicky. Nejprve analyzuJe samotný přechod
k demokracii, dále si všímá vývoje jak ,,nových", tak i (s převahou) ,,starých" stran a
jejich vŮdcŮ. Činí tat< více méně standardním způsobem, občas je však znát autorova
nejistota při užívání některých pojmů z oblasti teorie politiky jako např. antisystémová
strana, typy autoritarismŮ, resp. posttotalitarismů, modelů demokratické transice
apod. Sympatická je ovšem autorova snaha nezůstat jenom u deskripce, ale
pokoušet se o skutečně analytický přístup.
Z metodologického hlediska je práce typicky komparativní a v tomto ohledu jí nelze
mnoho vytknout. Jistým problémem jsou však některé prohřešky proti formálním
poŽadavkŮm kladeným na bakalářské práce. Mám zejména na mysli nedostatečný
Úvod, ve kterém chybí některé požadované náležitosti (rozbor literatury, explicitně
stanovené cíle práce, vymezení její metodologie, popis její struktury apod.). Jinak ale
autor pracuje s literaturou správně, resp. jeho odkazový a poznámkový aparáI 1e
příkladný. Rovněž jazykový projev není špatný, snad jen občasný autorův sklon
k expresivnímu vyjadřování se by mohl být menší.
Závěrem lze konstatovat, že autor napsal bakalářskou práci, která splňuje nároky
kladené na tento typ prací. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnit ji stupněm
výborně.
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