
Posudek na bakalářskou práci

Vladimír Šnídl: Kom parácia Komunistické strany Čech a M oravy a súčasnej 
Komunistickej strany Slovenska

Jak již vyplývá ž názvu, Vladimír Šnídl ve své bakalářské práci komparuje KSČM a 
KSS. Tedy dvě komunistické strany, které jsou jen velmi málo transformované, leč zaujímají 
ve stranickém systému ČR a Slovenska významné postavení (KSČM trvale, KSS v období 
2002-2006, o jejím dalším osudu patrně rozhodnou nadcházející volby). Vladimír Šnídl obě 
strany srovnává z hlediska jejich vzniku a vývoje, programů, vnitřní organizace, členské 
základny, elektorátu, postavení ve stranickém systému a zahraniční politiky. Nachází mezi 
nimi četné podobnosti, ale i podstatné rozdíly. Za klíčový faktor považuje způsob vzniku -  
zatímco KSČM organizačně navazuje na KSČ, KSS vlastně vznikla takříkajíc na zelené 
louce. Jak Vladimír Šnídl ve své práci přesvědčivě dokládá, právě odlišný způsob vzniku 
představuje faktor, s jehož pomocí lze vysvětlit mnohé závažné odlišnosti mezi KSČM a KSS 
(zejména rozdíly v početnosti a věkové i sociální struktuře členské základny, které mají 
závažné důsledky i pro celkový profil obou stran).

Předkládaná práce má logickou a přehlednou strukturu: autor nejprve zkoumá obě 
strany odděleně, ale podle stejných kritérií, následně provádí závěrečnou komparaci. Opírá se 
přitom o relevantní prameny a literaturu a též o informace, které získal pomocí osobních 
rozhovorů s významnými pracovníky aparátů obou stran. Práce je  ve velké míře postavena na 
analýze empirických údajů (volební výsledky, charakteristiky členské základny jako věková 
či sociální struktura a jejich vliv na ideové i politické směřování obou stran).

Práce Vladimíra Šnídla je samostatnou analýzou, která přináší řadu zajímavých a 
dosud jen málo zdůrazňovaných skutečností. Snese všechna kritéria kladená na samostatnou 
odbornou studii. Proto ji jednoznačně doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně. Doufám též, že Vladimír Šnídl bude po letošních parlamentních volbách v ČR a na 
Slovensku v analýze obou stran pokračovat.

V Praze dne 12. 6. 2006

- PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D
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