
 

 

              Posudek oponenta na DP Elišky Fuchsové. 

      

     Předložená diplomová práce Elišky Fuchsové nese název – Historie a vývoj 

Občanské demokratické aliance. Napsána je na 85 stranách textu, doplněných – 

Seznamem použitých informačních zdrojů (3 s.) a Přílohami (2 s.). Práce je opatřena 

všemi formálními náležitostmi. Text DP tvoří: 1. Úvod (2 s.), 2. Teorie politických 

stran, jejich ideologie a systémy (12 s.), 3. Vývoj stranického systému v 

Československu a v České republice (14 s.), 4. Programatika a struktura ODA (10 s.), 

Vývoj ODA (36 s.) a Závěr (2 s.). 

     Autorka si na jednu stranu zvolila jedno z klasických politologických témat – 

vývoj konkrétní politické strany za určité časové období, na druhou stranu si zvolila 

politickou stranu - ODA, která už dnes nebývá příliš často rozebírána, z důvodu 

svého zániku. Faktem však zůstává, že tato strana hrála významnou úlohu zejména v 

první polovině 90. let, a že její vývoj a zejména příčiny zániku vybízejí ke zkoumání. 

Hlavním cílem této diplomové práce je, jak píše diplomantka (s. 10), sledování 

vývoje jedné politické strany od jejího vzniku až k jejímu oficiálnímu zániku.         

„Chtěla bych si zodpovědět otázku, jaká byla vlastně role ODA ve vývoji české 

politiky...“ (s. 10). 

     V prvé kapitole provádí diplomantka na základě odborné literatury stručný 

teoretický exkurz do teorie politických stran a stranických systémů, což se jí má stát 

teoretickým východiskem k naplnění vlastního cíle práce. 

     V další kapitole autorka charakterizuje vývoj stranického systému v 

Československu a České republice a místo ODA v něm v letech 1989 až 2002, tedy v 

době kdy strana vznikala a hrála ještě důležitou roli v politickém vývoji země. 

     Následující kapitola je zaměřena na rozbor organizační struktury a vývoje 

programatiky ODA. Autorka zejména na základě rozboru stranických dokumentů 

analyzuje základní témata ODA, která byla pro ni typická, a která se snažila 

prosazovat – lidská svoboda, právní stát, tržní hospodářství, senát jako druhá komora 

parlamentu, vstup do NATO a EU, kraje a některá další. 

      V poslední, stěžejní, kapitole diplomantka provádí na základě odborné 

politologické literatury, časopiseckých článků, interních materiálů ODA i osobních 

rozhovorů s bývalými funkcionáři, popis a rozbor vnitřního a vnějšího vývoje strany. 

Podrobněji se zabývá tématy, která ODA v politice prosazovala, dále rozebírá 

problémy, které ODA řešila, zejména vnitřní, z nichž řada je cestou k pochopení 

postupného slábnutí významu strany až k jejímu zániku (např. financování a dluh 

strany, vnitřní animozita čelných představitelů strany, určité elitářství, slabá členská 

základna aj.). Autorka nicméně dochází, podle mého, k správnému závěru, že ODA 

sehrála důležitou úlohu ve vývoji československé a české politiky a celé společnosti v 

90. letech. 



     Po formální stránce, jazykové, citační atd. diplomová práce splňuje požadavky 

kladené na podobný typ prací. Po obsahové stránce – diplomantka prokázala hluboké 

zaujetí tématem (místy až na úkor větší objektivity) a dobré zvládnutí základů 

vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

   Otázky k obhajobě: 1. Které, z vámi uváděných příčin zániku ODA, byly podle vás 

                                        těmi nejpodstatnějšími a proč? 

                                     2. Vysvětlete, proč měla ODA ve znaku jednorožce? Co měl   

                                        pro ni symbolizovat?                                                            

 

        V Praze 8. 5. 2015                                PhDr. Stracený Josef, CSc. 

 

 

 

  


