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Posudek školitele na diplomovou práci: 

 
Jan Skalík: Čím poslanci zelenají. Faktory ovlivňující politiku životního prostředí. 

 

 

Diplomová práce Jan a Skalíka se věnuje některým faktorům, které mohou  mít vliv 

na rozhodování politických zástupců v případě legislativních úprav s dopadem na životní 

prostředí.  

Cíle práce jsou jasně definované a to zvlášť pro teoretickou i praktickou část, stejně 

jako i celkový cíl v podobě lepšího „porozumění vlivu faktorů ovlivňujících prospěšnost 

rozhodování pro životní prostředí“.  

V první části práce autor zpracovává teoretický kontext, který relevantně k cílům 

představují otázky legitimity, participace veřejnosti a vývoje politického rozhodování. 

Následně je zde předložena koncepce faktorů ovlivňujících jednání, přičemž v jádru práce 

autor ponechává pouze ty, které následně ověřuje v empirické části, širší teoretické 

koncepce jednání a faktory mimo rámec jeho empirické analýzy umisťuje do přílohy. 

Součástí této části jsou také poměrně vyčerpávající rešerše výzkumů provedené na 

podobná temata nebo pokusy o evaluaci politických činností v Čechách i zahraničí. 

Jakkoli obsáhlá a systematicky dobře zpracovaná je teoretická část, originální 

přínos práce se nachází především v části empirické. Zde autor využívá originální datový 

soubor, který do značné míry sám zkonstruoval, kriticky zhodnotil a v němž připravil 

proměnné pro analýzy odpovídající jeho teoretickým záměrům. Postupná analýza vlivu 

jednotlivých charakteristik je provedena systematicky, přehledně a ze statistického 

hlediska povětšinou korektně (výhrady by snad mohly panovat v případě závěrečné 

regresní analýzy, kterou se autor pokusil vytvořit celkový model faktorů ovlivňujících 

rozhodování – jak přiznává, neúspěšně.) 

Na práci jednoznačně oceňuji její originalitu, ucelenost komplexu teorie, empirie a 

výzkumných cílů, z hlediska praktického provedení dlouhodobě promyšlený a 

systematický přístup. Zcela jednoznačně musím ocenit také využívání velkého množství 

zdrojů a to převážně cizojazyčných, i schopnost sestavit z množství relevantních koncepcí 

a poznatků koherentní výkladové schéma. Autorův cíl (pro diplomovou práci taktéž 

poměrně originální) v podobě vytvoření obsáhlého materiálu pro případné další zájemce 

o bádání v této oblasti tak byl po mém soudu také naplněn: teoreticko-rešeršní část je 

poměrně vyčerpávající, datové zdroje kriticky zhodnoceny a připraveny pro případné 

další využití, podrobné výsledky jsou obsaženy v přílohách.  

Co bych autorovi na jeho práci vytknul je občasná suchopárnost, formalizovaný styl 

výkladu (citace – odkaz – citace – atd.), grafická roztříštěnost textu v důsledku jeho 
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prokládání grafy a tabulkami a příliš úsporná prezentace grafických prvků a tabulek, 

jejichž obsah se občas skoro nedá přečíst…  

Je třeba říci, že u standardní práce by mne poslední zmíněné výhrady vedly ke 

snížení návrhu hodnocení. Ovšem nadstandardní pozitiva posuzované diplomové práce 

pro mne ve formulaci celkového hodnocení tyto aspekty vyvažují.  

 

Diplomovou práci Jana Skalíka navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 

 

 

Jiří Vinopal, 31. 5. 2011 


