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Posudek oponentky diplomové práce 

 

Jméno studentky: Eliška Fuchsová 

Název práce: Historie a vývoj Občanské demokratické aliance 

Jméno vedoucího práce:  Josef Stracený 

Jméno oponentky práce: Zuzana Kubišová 

 

Eliška Fuchsová si ve své diplomové práci Historie a vývoj Občanské demokratické aliance klade 

několik cílů. „[1. cíl] Hlavním cílem této diplomové práce je samozřejmě sledování vývoje jedné 

politické strany od jejího založení až k jejímu oficiálnímu zániku. [2. cíl] Chtěla bych si zodpovědět 

otázku, jaká byla vlastně role ODA ve vývoji české politiky a de facto i českého národa obecně a 

[3. cíl] jestli je stále odkaz ODA ve společnosti nějakým způsobem živý, [4. cíl] dá se možná i říct, 

jestli si ještě dnes někdo ODA pořádně pamatuje.“ (s. 10) 

Z hlediska prvního cíle je třeba konstatovat, že autorka jej splnila a že pro jeho splnění použila i 

adekvátních metod – práce s již existující literaturou, stranických dokumentů a osobních rozhovorů 

s vybranými aktéry.  Z hlediska metodologie by ovšem by mohla diplomatka upřesnit, proč osobní 

rozhovory vedla jen s některými bývalými členy ODA a o jakých tématech se s nimi bavila. 

Pro dosažení prvního cíle autorka zvolila i logickou strukturu, kdy nejprve představuje teorie a 

typy politických stran (tato kapitola by mohla ovšem být více provázána s ostatními částmi práce), dále 

se věnuje vývoji stranického systému v Československu a v České republice od roku 1989 po rok 

2002, kdy Občanská demokratická aliance zanikla. Následně se věnuje programatice a podobě ODA a 

nakonec se věnuje vývoji ODA, který periodizuje podle jednotlivých volebních období, přičemž se 

vždy zaměřuje na témata volební výsledky, celostátní politika, vnitrostranická situace. 

Co se týče druhého cíle, domnívám se, že odpověď na otázku, „jaká byla vlastně role ODA ve 

vývoji české politiky“ se Elišce Fuchsové podařilo částečně najít v těch částech, kde popisuje 

celostátní politiku v Československu či České republice.  Mám ovšem za to, že na přesnější odpověď 

by byla potřeba podrobnější analýza fungování vlády a parlamentu v daných obdobích. 

Na otázky „jestli je stále odkaz ODA ve společnosti nějakým způsobem živý, [4. cíl] dá se možná 

i říct, jestli si ještě dnes někdo ODA pořádně pamatuje.“ sice autorka v Závěru odpovídá, ovšem 

vychází jen ze svých dojmů, případně dojmů, které má z odpovědí a názorů svých známých. Tyto 

závěry jsou tedy zcela metodologicky nepodložené a nemají ve vědecké práci co dělat. Celkově by 

tedy práci prospělo, pokud by diplomantka třetí a čtvrtý cíl zcela vynechala.  
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Z hlediska formálních kritérií (práce s literaturou, jazyková úroveň) je práce v pořádku, byť se lze 

setkat s drobnými překlepy a z hlediska stylistiky by si práce v některých místech zasloužila jistá 

vylepšení, nicméně text je vždy srozumitelný a autorka jasně odlišuje parafráze a vlastní myšlenky, 

analyzovaný materiál a vlastní interpretaci. 

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) V čem 

spočívá odkaz ODA pro současnou českou politiku? (2) Opravdu lze zdůvodňovat volební neúspěch 

strany malou racionalitou voličů, jak diplomantka činí na s. 84? 

 

 

Závěr: Elišce Fuchsové se v její diplomové práci podařilo splnit hlavní, byť ryze deskriptivní, cíl 

(sledování vývoje jedné politické strany) její práce. Předkládanou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová  

V Praze, 11.5.2015 


