
Posudek vedoucího práce 

Diplomová práce studenta Petra Malloty /D - ZSV/ nese název „ Komparace vývoje 
pravicových politických stran v ČR a SRN od r.1989." Napsána je na 101 stranách textu, 
doplněných Literaturou /4 s./. Práce má ucelenou, logickou strukturu : Úvod, 1. Teorie 
politických stran, 2. Pravicové strany, jejich ideové kořeny - konzervatismus a liberalismus, 
3.Vývoj pravicových stran v ČR po listopadu 1989, 4. Vývoj pravicových politických stran 
v Německu, 5. Komparace pravicových politických stran v ČR a SRN, Závěr, Literatura. 

Autor si zvolil z politologického i politického hlediska zajímavé a do určité míry tradiční 
téma - vývoj konkrétních politických stran, v daném případě pravicových. Specifickým a 
svým způsobem originálním je pokus o komparaci českých pravicových stran s německými. 
Diplomant si stanovil tři hlavní cíle /s.7./: - 1. Provést analýzu vývoje pravicových politických 
stran v ČR po roce 1989. Naplnění tohoto cíle věnuje v práci nej větší pozornost a prostor 
/ 24 s./. 2. Provést analýzu vývoje pravicových politických stran v SRN, zejména s důrazem 
na 90. léta. /15 s./ 3. Vzájemná komparace pravicových stran obou těchto zemí 
к charakterizování jejich vzájemných vztahů, styčných ploch i rozdílů. /16 s./. 

Aby mohl autor naplnit stanovené cíle, nejdříve správně rozebírá odbornou literaturu 
к teoriím politických stran. Když se chce ve své diplomové práci věnovat pravicovým 
stranám, zákonitě se dále věnuje analýze jejich ideových zdrojů - konzervatismu a 
liberalismu. 

Jádro práce, kde se snaží naplnit své cíle, je v kapitolách 3 - 5 . Hlavní pozornost věnuje 
logicky ODS v ČR, CDU - CSU v SRN a jejich vzájemné komparaci, kde se snaží 
formulovat určité analogie, podobnosti, ale i odlišnosti. 

Na práci oceňuji snahu autora o samostatnost při formulaci některých hodnocení a závě-
rů, ve kterých se snaží někdy s větším, někdy s menším úspěchem o dodržení politologického 
/ ne politického či publicistického/ přístupu. Kladem a přínosem práce je bezesporu práce s 
literaturou a stranickými materiály /CDU,CSU/ v originále. Oceňuji dále, že diplomant 
/student PedF./ naznačuje, sice jen v Úvodu a poměrně obecně, didaktické aspekty tématu. 
Z toho vyplynul i úkol pro obhajobu : V jakých konkrétních tématických celcích v OV na ZŠ 
a v ZSV na SŠ, a jak by bylo možné využít danou diplomovou práci. 

Práce po obsahové i formální stránce splňuje potřebné požadavky vyžadované u 
podobného typu prací. 

Závěr: Autor prokázal dlouhodobý /již ročníková práce/ a hluboký zájem o politologickou 
tematiku a zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 

V Praze 3.1.2006 

PhDr. Stracený J< pS i . 


