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Tématem bakalářské práce jsou elity v demokratické společnosti, výzkum se soustředil na 

lokální elity samosprávy a vybraných občanských sdružení v jednom pražském obvodě. Práce 

postupuje ve standardních krocích: teorie – výzkumné otázky – výzkum. Výzkum je veden 

kombinací studia dokumentů a rozhovorů. 

               

Z akademického hlediska je práce přijatelná, autorka správně cituje a nevybočuje z odborného 

stylu. Překlepů a jiných drobných chyb není v práci příliš mnoho.  

  

Za nejvýznamnější považuji na práci formulaci výzkumných otázek, tj. spojení otázky 

formování elit s tématy, na nichž se elity formují. Samotná nalezená témata nejsou překvapivá 

s ohledem na to, kde je autorka hledala. Za významné považuji i závěrečné rozlišení masy a 

veřejnosti, kterým se autorka vyrovnala s rozdílnými pohledy svých respondentů. 

  

K práci mám následující připomínky:  

• Teoretická část práce má, podle mého mínění, příliš velký cíl: popsat dějiny pojmů 

demokracie a elity. Proto také autorka víceméně uvedla jen výpisky z několika 

současných publikací nebo učebnic. 

• Místy autorka používá téměř neuvěřitelné fráze, např. „moderní demokracie usiluje o 

mír a prosperitu“ (s. 10), připomínající špatnou propagandu. 

• Metodologické úvahy v jednotlivých krocích práce jsou učebnicově dokonalé, ale 

někdy nejsou naplněny viditelným obsahem. Např. je jistě dobré promyslet otázku 

validity (s. 32), ale nestačí konstatovat, že je „poměrně vysoká, protože čerpá 

z dostupných pramenů a výpovědí informátorů“.  

• Nejsem si jistý, zda některý z použitých materiálů, z nichž si autorka vytvářela 

představu o problémech zvoleného pražského obvodu, nebyl spíše předvolební 

propagací jedné politické strany. 

• Je škoda, že autorka v přepisech nenechala „citoslovce, ani pomlky informátorů“ (s. 

32). V kvalitativní analýze rozhovorů je možné právě tyto motivy využít. 

• V práci nevidím příliš velký důraz na otázku samotného „formování“ elit, spíše na 

jejich současnou podobu. 

   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení velmi dobře. 
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