
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Martiny Koberové 

„Formování elit na lokální úrovni- situace v městské části Praha 4“ 

 

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

Bakalářská práce navazuje na téma, které jsem spolu s prof. Havelkou navrhl jako možné téma 
bakalářské práce. Téma navazuje na četné přednášky společenskovědního modulu, nachází se 
na pomezi sociologie a politologie a umožňuje studentům využít obeznámenost s kontextem 
veřejného života v místě bydliště při organizaci odpovídajícího výzkumu. Martina tuto výzvu 
přijala. Věnovala přípravě dostatek času, dobře se obeznámila s doporučenou literaturou a 
provedla k danému tématu i konkrétní výzkum.  

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce pokrývá standardní strukturu odborného textu: v úvodu formuluje výzkumný problém, 
jenž je orientován na výzkum úlohy elit v demokratickém režimu vládnutí. Následující 
teoretická část prezentuje poznatky k základním pojmům a přístupům ke zvolenému tématu: 
významu demokracie pro vládnutí, různým formám demokracie, historickým kořenům a 
formám projevu demokracie, významu elit pro demokracii a různým i historicky podmíněným 
cestám formování elit. Výzkumná část rovněž má standardní podobu: po formulaci 
výzkumných otázek je prezentován metodologický design výzkumu, který využívá dostupné 
sekundární zdroje navazující na výzkumné otázky a vytváří vlastní poznatkové zdroje, které se 
opírají o studium dokumentů a rozhovory s klíčovými aktéry veřejného života ve studovaném 
regionu.  

Interpretace získaných poznatků využívá prezentované teoretické přístupy, které poukazují jak 
na předpoklady formování elit ve funkčně specifických sociálních sférách, tak i na jejich 
vzájemné interakce umožňující růst jejich autority. Martině se podařilo - na příkladě 
zkoumaných události a projevů ve zvolené lokalitě - poukázat na souvislosti mezi tematickou 
orientací občanských aktivit, mezi formami občanské participace, mezi tvorbou občanské 
autority a mezi formováním politické reprezentace. Práce sleduje možnosti různorodých forem 
znehodnocování (korupce) funkčně specifických (moderních) forem tvorby moci, které 
v domácím prostředí umožňují nedostatečně rozvinuté formy občanské společnosti.   

Hodnocení práce: 

Práce sleduje relativně široký a tím i náročnější tematický záběr: chce porozumět fenoménu 
tvorby veřejné autority v jeho historické podmíněnosti a pomocí sociologické analýzy jejích 
současných aktérů. Martina přistoupila k této výzvě svědomitě. Osvojila se adekvátní 
teoretickou literaturu a snažila se ji využít při zaměření a postupu svého výzkumu. Tato snaha 
se však „zastavila“ na obecnější rovině „roztřídění“ sledované skutečnosti (témata, formy 
participace). To pak značně zúžilo možnosti její hlubší interpretace. Poznatky z rozhovorů 
nabízely mnohé podněty, které by bylo možné využít pro „zúžení“ tematické orientace a 
objasnění projevů, které mají spíše latentní povahu. Tento krok však již nebyl využit, i když 
teoretický náhled pro takový krok byl v práci prezentován. 

Práci hodnotím jak velmi dobrou. 

V Černošicích, 10. července  2010 

Müller Karel  
 


