
        Posudek vedoucího Diplomové práce – Veselé Martiny 

     Předložená diplomová práce Martiny Veselé s názvem Komparace programů 

politických stran zelených v SRN, Rakousku a ČR v letech 1990 – 2014 je 

napsána na 102 stranách textu, doplněná Použitou literaturou (9 s.). Práce má 

logickou strukturu – skládá se z Úvodu (3 s.), 2. Vymezení základních pojmů (5 

s.), 3. Enviromentalismus jako ideologie (5 s.), 4. Historie enviromentalismu (2 

s.), 5. Vznik politických stran zelených (11 s.), 6. Komparace programů 

politických stran zelených v ČR, SRN a Rakousku (63 s.) a 7. Závěr (5 s.). 

     Autorka si zvolila jedno z klasických politologických témat, kterým bývá vývoj 

politických stran v konkrétní zemi v určitém období. Toto obecné téma 

konkretizovala na srovnání programů politických stran Zelených v České 

republice, Spolkové republice Německa a Rakouska. Výběr tématu diplomantka 

kromě zájmu o politický vývoj u nás a v německy mluvících zemích, mj. 

zdůvodňuje i studiem druhého studijního oboru – německý jazyk, a tudíž 

možností pracovat s materiály v originále. Další podnět pro toto téma vyplynul 

ze studijního pobytu v rámci Erasmu ve Vídni.  V práci autorka používá 

deskriptivní, analytickou a komparativní metodu. Vedle odborné politologické a 

environmentální literatury v českém a německém jazyce (zejména pro napsání 

tří teoretických kapitol), pracuje autorka s programy všech tří stran zelených 

v období let 1990 – 2014. Tento dlouhý časový úsek je příčinou i velkého 

rozsahu práce, ale i velkého úsilí, které musela autorka vynaložit. Tuto určitou 

slabinu práce si jako vedoucí DP beru do značné míry na sebe, neboť jsem měl 

diplomantku přesvědčit, aby se zaměřila na kratší časový úsek. Oceňuji to, že 

autorka aktivně elektronicky komunikovala s uvedenými politickými stranami. 

        V první části diplomové práce se autorka správně věnuje na základě 

odborné literatury vymezení základních pojmů pro potřeby pozdější práce nad 

programy vymezených politických stran jako je – ekologie, enviromentalismus, 

životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj apod. V další části DP je stručně 

popsán vznik a vývoj stran zelených v SRN, Rakousku a u nás. Stěžejní část 

práce tvoří komparace volebních programů zmíněných politických stran 

v období 1990 – 2013. Vždy jsou nejdříve u každých parlamentních voleb 

popsány a analyzovány programy jednotlivých stran a jejich postavení po 

volbách, poté následuje shrnující komparace těchto tří programů. Tím, že 

obsahy programů všech těchto stran jsou i ve vývoji dost podobné, a že je jich 

vzhledem k délce vytčeného období mnoho, je někdy obtížné se při čtení DP 



orientovat. Diplomantka v závěru správně shrnuje shody a rozdíly v programech 

těchto programově blízkých stran. 

        Po formální stránce DP práce splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací. Správně pracuje s odbornou literaturou s dokumenty i dalšími tištěnými a 

internetovými zdroji.  

       Závěr: Diplomantka ve své práci prokázala hlubší zájem o zkoumanou 

problematiku a dobré zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě. 

        Otázka k obhajobě: Charakterizujte vnitřní rozpory (viz. s. 74 DP) a jejich 

příčiny v české straně Zelených v období 2006 – 2010. 

 

       Klasifikace: 

 

     V Praze 25. 8 .2016                             PhDr. Stracený Josef, CSc. 


