Projekt Bakalářské práce
Jméno :
Tereza Pískačová
Email :
81359738@fsv.cuni.cz
Semestr :
Letní
Akademický rok :
2020/2021
Název Práce :
Komparace britské Konzervativní strany Občanské demokratické strany v letech 2005 až 2016
Předpokládaný termín dokončení :
Letní semestr, 2020/2021
Vedoucí bakalářské práce :
PhDr. Josef Mlejnek PhD.
Základní charakteristika tématu :
Konzervativní strany jsou tradičními stranami napříč Evropou, většinou se jedná o strany s velkou voličskou
základnou a tudíž disponují velkým vlivem. Conservative Party ve Velké Británii je jednou ze dvou
nejsilnějších stran. V roce 2005 se do vedení strany dostal historicky nejmladší vůdce a premiér David
Cameron a spolu s ním došlo i ke změně ve směřování strany. Do popředí se dostala sociální politika a také
ochrana životního prostředí.
V České republice je myšlenka pravicového konzervatismu reprezentována stranou ODS, která vznikla na
začátku devadesátých let minulého století v čele s Václavem Klausem. Ten dlouhou dobu určoval směřování
této strany a stál v jejím čele řadu let. Václav Klaus je známý svým euroskepticismem a kritikem
environmentalismu - jeho vliv na stranu je dodnes patrný. Cílem práce bude porovnat programy obou
konzervativních stran a to především v oblasti environmentální politiky, sociální politiky a ochraně tradičních
hodnot. Zaměřena bude na období od roku 2005 do roku 2016. Pokusím se o analýzu volebních programů
v daném období, zaměřím se také na politiku obou stran a jejich reálné provedení.
Zdůvodnění výběru tématu :
ODS vznikla rozpadnutím porevolučního Občanského fóra a v devadesátých letech se jednalo o jednu
z nejvlivnějších stran v ČR. V roce 2006 zvítězila strana s historicky nejlepšími výsledky od vzniku republiky
a ujala se tak nejdůležitějších pozic ve vládě. Jedná se o stranu pravicovou, která se v minulosti často se
odvolávala Britskou konzervativní stranu. Právě z tohoto důvodu se pokusím o komparaci těchto dvou stran a
to zejména v oblasti otázky ochrany životního prostředí, a kontroverzních témat v rámci sociální sféry jako
jsou stejnopohlavní manželství, LGBT komunita, environmentální aktivismus či přístup ke globálnímu

oteplování.
V závěru své práce bych se zaměřila i na současnou situaci v obou politických stranách, na jejich vize a řešení
budoucích záležitostí.
Práce bude ovšem zaměřena především na již zmíněné období od roku 2005 do roku 2016, kdy byl v čele
Konzervativní strany David Cameron a v čele ODS se vystřídal Mirek Topolánek a Petr Nečas.
Předpokládaný cíl :
Výzkumným cílem této bakalářské práce bude důkladně zanalyzovat volební programy stran se zřetelem na
environmentální problematiku a najít možné rozdíly. Pokusím se tedy zodpovědět výzkumnou otázku „Jak se
ve sledovaném období lišila ODS od Conservative Party v oblasti ekologie, obrany tradičních hodnot a
postavení rodiny?“ K tomu budu využívat jak samotné volební programy, tak odbornou literaturu, a to
zejména českých a britských autorů.
Zdroje dat :
K práci budu využívat jak primární zdroje, tak zdroje sekundární. K získání informací o postojích stran a
politiků využiji i novinové články a rozhovory, odborné články a to zejména z českých a britských zdrojů.
Mimo to využiji i vědecké monografie K výzkumu také využiji internetové stránky jednotlivých stran, kde je
veřejně přístupný volební program a jeho hlavní pilíře.
Metodologie :
Pro vypracování své bakalářské práce využiji především komparativní metodu, kdy předmětem komparace
budou především volební programy a stanoviska stran.Zároveň využiji i deskriptivní metodu a to především
v úvodní části práce, kde se pokusím definovat konzervatismus a jeho hlavní myšlenku a hodnoty.
V následující části se zaměřím na analýzu jednotlivých programů a následnou komparaci v oblasti ekologie,
environmentalismu a uznávání tradičních hodnot. K závěru práce se pokusím načrtnout budoucí směřování
stran, jejich současná stanoviska v oblasti zkoumaného problému a jejich vize.
Předpokládaná struktura práce :
1. Úvod
● Představení tématu, stanovení hlavních cílů práce, metoda práce a literature
2. Ideologie konzervatismu
● Definice, hlavní rysy konzervatismu, historie
3. Představení britské konzervativní strany a ODS
● Vznik a vývoj konzervativních stran
● David Cameron a jeho zelená vláda
● Václav Klaus a jeho vliv na ODS
● Volební program ODS
● Volební program Konzervativní strany UK
4. Životní prostředí
● Představení postojů k environmentálním problémům
o Představení postoje ODS
o Představení postoje Konzervativní strany UK
● Představení postojů k tradičním hodnotám
o Představení postoje ODS
o Představení postoje Konzervativní strany UK
● Shrnutí
5. Komparace, určení podobností a rozdílů
● Programové shody, programové neshody
● Hlavní neshody, které objevím komparací
6. Závěr

Okomentoval(a): [U1]: Níže ale, dle těch následujících
bodů, nerozebíráte volební programy, ale řekněme
Historické a ideové kořeny ODS a KS.

Okomentoval(a): [U2]: Zde musíte představit postoje
obou stran k životnímu prostředí a tradičním hodnotám.
V bodu 5 pak provedete jejich komparaci. Čili tyto dva body
ještě upravte.

Okomentoval(a): [3]: Komparace, určení podobností i
rozdílů
Okomentoval(a): [4]: To patří až do části 5.

●

Vyhodnocení, závěrečné shrnutí, zodpovězení výzkumné otázky
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