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Vladimír Hanáček předložil diplomovou práci na téma čtyřkoalice jako jistého fenoménu české 
politiky přelomu tisíciletí. A nutno hned v úvodu poznamenat, že kolega Hanáček zúročil ve své 
diplomové práci své předchozí znalosti a schopnosti vynikajícím způsobem, takže předkládaná 
diplomová práce je sama o sobě dalším kvalitativním skokem v Hanáčkově dosavadní publikační 
činnosti.  
V první kapitole provádí kolega Hanáček typologizaci českého stranického systému v letech 1996-
2002, kterou postupně zasazuje do teoretických konceptů G. Sartoriho, J. Blondela a P. Maira. 
V souvislosti s tématem své práce vyzdvihuje kolega Hanáček zejm. snahu stran tzv. opoziční 
smlouvy posílit své postavení v rámci stávajícího stranického systému změnou volebních pravidel.  
Ve druhé kapitole pak analyzuje vývoj české politiky v letech 1996-1998 a zejména ukazuje krizové 
faktory tohoto období, které vedly jednak k rozštěpení ODS, a jednak k vzniku tzv. opoziční smlouvy 
a následně ke vzniku projektu Čtyřkoalice.  
Třetí a nejrozsáhlejší kapitola pojednává o ustavení a vnitřním vývoji Čtyřkoalice v letech 1998-2002. 
Autor rozlišuje tři vývojové fáze projektu Čtyřkoalice: spolupráce suverénních stran; „formalizovaná 
platforma stranické kooperace“, a konečně snaha přeměnit 4k ve „svébytného aktéra české politiky.“ 
Ve své práce analyzuje především ideové zázemí, programatiku a personální vztahy jednotlivých 
stran, tvořících 4K, a poukazuje na napětí a střety, které tyto faktory ve Čtyřkoalici vytvářely, a 
nakonec se staly hlavním důvodem rozpadu tohoto projektu. 
Ve čtvrté kapitole se V. Hanáček zabývá programatikou Čtyřkoalice; analýzou jejích programových 
dokumentů a ideových východisek jednotlivých členských stran dokládá V. Hanáček konfliktní 
potenciál uvnitř tohoto seskupení.  
Pátá kapitola je pak věnována působení Čtyřkoalice na české politické scéně; kolega Hanáček ukazuje 
na aktivity tohoto subjektu ve vztahu k určitým krizovým situacím české politiky (zejm. krize v České 
televizi, snaha o změnu volebního systému, krize v IPB).  
Závěrečná šestá kapitola je věnována interpretacím a hodnocením projektu čtyřkoalice, jakož i analýze 
příčin konečného neúspěchu tohoto projektu.  
Vzhledem k položené výzkumné otázce dochází autor k závěru, že Čtyřkoalice měla fakticky šanci stát 
se třetím pólem české politiky jen krátkodobě, ale že v delší časové perspektivě se nezdá být v české 
politice prostor pro takovýto třetí pól, doplňující základní pravo-levé soupeření. 
Práce Vladimíra Hanáčka je brilantní analýzou zvoleného politického subjektu. Autor nejen citlivě 
přihlíží ke všem historickým souvislostem vzniku a působení Čtyřkoalice, ale především svou práci 
zakládá na seriózní znalosti teoretických konceptů, s nimiž pracuje, a dále pak na solidní heuristické 
práci. Pečlivým studiem všech dostupných zdrojů k této tématice (publikované odborné práce, denní 
tisk a programové dokumenty) se mu podařilo napsat vysoce kvalitní práci, jež dokazuje vědecké 
ambice svého autora. Také po stylistické stránce je práci třeba považovat za vysoce kvalitní. 
Vzhledem k výše zmíněným kladům této práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 
výborně. 
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