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Hodnocená bakalářská práce přináší vhled do pozadí vytváření návrhů politik ve vybraných českých 
politických stranách a hnutích, konkrétně v oblasti jejich financování.

Práce se zabývá tím, jaká je motivace vybraných aktérů zabývat se touto problematikou, kdo a jak 
vytváří teze k návrhům změn politiky a jaké je expertní zázemí politických stran. Výzkumné otázky 
jsou stanoveny na odpovídající úrovni, stejně tak jsou zodpovězeny. Struktura práce je logicky 
členěna a s výjimkou kapitoly 4.2 Identifikace aktérů podle východisek pro účast, která by se hodila 
zařazením spíše do teoretické části, čtenáři nabízí ucelený text, který se dobře čte a téměř 
jej nenarušují překlepy (až na kapitolu 4, kde se zmnožily hrubky ve shodách předmětu 
s přísudkem, a opakovaně používané nesprávné velké „Z“ v názvu Strany zelených). Autor občas 
využívá nevhodných obratů (řekl bych, nějakých, podle všeho, lehce, to podle mého názoru 
stačí…). Poněkud zaráží velice podrobný obsah na 1,5 strany, což při velmi omezené délce textu 21 
stran práce působí nepatřičně.

Co se týče věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace, lze práci hodnotit vzhledem k logické 
výstavbě a promyšlenosti pozitivně. Přesto se občas se v textu objeví nepodložená a dále 
nevysvětlená tvrzení, která čtenáře zarazí (např. vysoký zájem ČSSD na úpravě regulace z důvodu, 
že čerpá vysoké státní příspěvky (ačkoli jí to může vyhovovat a naopak tak může mít zájem trvat na 
zachování stávajícího stavu, str. 10) nebo že odborný tým strany má menší odborné zázemí než 
komise (v praxi jde spíše o organizační záležitost bez přímého vlivu na odborné kapacity, str. 16)). 
Nutno podotknout, že autor v textu pracuje s pojmem „zákon o financování stran“, který ovšem 
neexistuje a ani se nepřipravuje. Jedná se o novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích a o novely jednotlivých volebních zákonů. Lze 
odůvodněně očekávat, že autor práce zaměřené na toto téma bude o legislativních veřejně-
politických dokumentech informovat s větší přesností.

Teoretická východiska jsou pro práci zvolena promyšleně a především je s nimi dále pracováno 
i v empirické části. Odůvodnění výběru teorie kartelové strany nicméně nezní jako dostatečně pře-
svědčivé vysvětlení – teorie ukazuje pouze jeden pohled na věc zdůrazňující vztah strany ke státu a 
to dosti kritický, který zároveň v následné politologické diskuzi dostal vážné trhliny a je považován 
spíše za teorii překonanou (ačkoli nepochybně ukazuje problematické rysy politických stran). Vedle 
ní zároveň existují přístupy jiné – jako např. klientelistická strana, podnikatelská strana či Wolinet-
zova klasifikace, které zůstaly nezmíněny. I proto by bylo vhodné výběr lépe vyargumentovat. Zá-
roveň by nebylo na škodu tuto část více rozpracovat.

Výběr literatury a zdrojů a práce s nimi je v pořádku. Největší identifikované nedostatky práce se 
tak váží k metodologii a aplikaci metod. Zaprvé výběr aktérů by bylo třeba vysvětlit o dost podrob-
něji. Výběr politických stran, na které se autor zaměřuje při analýze vývoje v čase na základě vo-
lebních programů, pokulhává: pokud je kritériem výběru uvedená účast na vládě, některé strany 



chybí, některé naopak přebývají. Především se ale empirická část věnuje pouze čtyřem aktérům: 
ČSSD, ANO 2011 a Straně zelených, doplněných o Rekonstrukci státu. Výběr stran je založen 
na tom, s kým se autorovi podařilo udělat osobní rozhovor. Řada dat a dílčích analýz by ovšem byla 
možná i u dalších politických stran s tím, že by část informací nebyla podána zástupci strany osob-
ně, ale čerpala by se pouze z veřejně-dostupných zdrojů. Analýze aktérů by pak neškodilo věnovat 
větší prostor, a to i přesto, že se jedná o rychlou analýzu aktérů. Obecně by bylo vhodné, kdyby au-
tor v empirické části šel více do hloubky a zjištěné informace analyzoval. Zůstávají totiž spíše 
v rovině prezentování zjištění z rozhovorů a veřejně-politických dokumentů samotných aktérů bez 
dalšího křížového ověřování, což znamená, že se nemusí nutně jednat o pravdivé informace (např. 
postoj ČSSD prezentovaný v odborných materiálech a prosazovaný v praxi je do značné míry od-
lišný a to přesto, že legislativní návrhy tvoří „experti“ strany). Provedená anonymizace respondentů 
je sice po procesní stránce precizní, ale pro čtenáře dobře obeznámeného s tématem je nedostatečná, 
protože respondenty lze identifikovat (minimálně část z nich).

Za hlavní nedostatky práce, které by v případě (žádoucího) pokračování zkoumání tématu měly být 
odstraněny, bych označila výběr zkoumaných aktérů a ne zcela dostatečnou analytickou hloubku, 
která dále neověřuje aktéry prezentované informace.

Přesto je hodnocená práce na kvalitní úrovni, pracuje s teoretickými východisky, přináší nová zjiš-
tění, když částečně rozpracovává nejen tematiku regulace financování politických stran, ale i apli-
kaci analýzy motivací a odborného zázemí aktérů, a odpovídá nárokům na bakalářskou závěrečnou 
práci.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“.
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