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Posudek vedoucího bakalářské práce Strana zelených ve středoevropském prostoru: 
komparace volebních programů české, německé a rakouské Strany zelených, autorka: 

Jana Vybíralová, IPS FSV UK, letní semestr 2006/2007 
 

***** 
 
Bakalářská práce Jany Vybíralové reaguje na vzestup fenoménu jménem Strana zelených 
v českém stranickém systému. Díky skutečnosti, že se jedná v podstatě o nově zařazený 
subjekt mezi relevantními politickými stranami v České republice, nebylo o něm doposud 
zpracováno příliš mnoho odborných studií. Z tohoto pohledu je počin autorky ojedinělý. 
 
Autorka se rozhodla pojmout bakalářskou práci jako obsahovou analýzu základního 
programového dokumentu české Strany zelených – volebního programu z roku 2006 
s názvem „Kvalita života“ – a srovnává jej se základními programovými a volebními 
dokumenty německé strany Bündnis 90 / Die Grünen („Eines für alle: Das Grüne 
Wahlprogramm 2005“) a rakouské strany Grünen – die Grüne Alternative („Grünes 
Wahlprogramm 2006“). Dalším zdrojem jsou dlouhodobé programy jmenovaných subjektů. 
Komparace je přitom prováděna vždy podle jednotlivých kapitol programů, není tedy 
rozebírán stát po státu (resp. strana po straně), ale v jednotlivých oborově laděných kapitolách 
je srovnán postoj českých, německých a rakouských zelených k dotyčné oblasti. 
 
Byť komparace programů je jádrem práce, předchází mu jednak obecný úvod obsahující 
mimo jiné definici politické strany, relevantní politické strany, malé politické strany. 
V kapitole o stranických systémech již ukazuje rozdíly mezi prostředím, v němž fungují čeští, 
němečtí a rakouští zelení. Autorka se zaměřuje na jednotlivé etapy vývoje stranických 
systémů v těchto zemích v poválečném (Německo, Rakousko), resp. „polistopadovém“ 
(Česká republika) období. 
 
Kořeny „zelené politiky“ se autorka zabývá v třetí kapitole. Všímá si skutečnosti, že „zelená 
politika“ (jejíž kolébkou je Německo) byla ve svých počátcích úzce spjata s radikální pravicí. 
Sleduje její vývoj v druhé polovině 20. století  s důrazem na období, kdy se zelené strany 
dostávají mezi relevantní politické strany v západní Evropě. Odlišný vývoj je zcela 
pochopitelně u českých zelených, jejichž rozmach byl doménou až v období obnovení 
pluralitního stranického systému po roce 1989. Po nástinu vývoje jednotlivých zelených stran 
se pak autorka věnuje komparaci jejich programů (viz výše). 
 
Práce je založena jednak na relevantní a dostupné sekundární literatuře (periodické i 
neperiodické), jádro však stojí na obsahové analýze primárních dokumentů a pramenů, tedy 
hlavně volebních programů českých, německých a rakouských zelených. Na nich autorka 
dokumentuje, do jaké míry si jsou tyto subjekty programově blízké a v čem se případně 
rozcházejí. 
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Práce obsahuje všechny povinné formální náležitosti (projekt, cizojazyčné resumé, úvodní 
rozbor používaných zdrojů a literatury), autor využívá bohatě citací a odkazů, které jsou 
přehledné a dohledatelné. Dílčí výtku bych vznesl snad jen k seznamu literatury, který 
v některých svých částech bohužel není řazen abecedně podle příjmení autora (periodická 
literatura, s. 53), což do přehledu použitých zdrojů vnáší trošku chaos. 
  
Závěr: Text splňuje kritéria kladená na IPS FSV UK na bakalářské práce – obsahově i 
formálně. Proto jej doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
 
 
 
V Praze dne 26. května 2007 
 
 
 

Petr Just, IPS FSV UK 


