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Diplomová práce je zaměřená na výzkumné téma, jemuž v české odborné literatuře zatím 

nebyla věnována výraznější pozornost, a využívá kvalitativní metodu výzkumu, která je 

pro zpracování tématu nejvhodnější. Na základě polostrukturovaných hloubkových 

rozhovorů s celkem 18 respondenty se snaží nalézt odpovědi na tři zásadní výzkumné 

otázky, obrážející motivace členů ke vstupu a setrvání ve straně na pozici řadových členů.   

První část práce je věnována představení teoretických přístupů, které jsou adekvátní 

předmětu výzkumu. Jde hlavně o organizační teorie, organizační modely politických stran 

a vymezení jejich funkcí, jakož i typologie motivací ke vstupu a setrvávání členů 

v politické straně. Zde vychází především z prací zahraničních politologů (Panebianco, 

Olson, Whiteley, Laux) a jednotlivé přístupy se pokouší zkombinovat a zahrnout do 

jednotného typologického rámce, který v analýze využívá.  

Autorka vychází z apriorního předpokladu hodnocení KDU-ČSL jako formace, která „v 

hrubých obrysech splňuje charakteristiku masové strany.“ S tímto postřehem možno 

souhlasit, byť implicite obsahuje normativní preferenci tohoto organizačního modelu. 

Souhlasím, že s modelem masové strany je to v normativní perspektivě podobně jako 

s demokracií ve známé Churchillově definici, ale to neznamená, že podobný výzkumný 

záměr by nešlo aplikovat i na stranu odpovídající jinému organizačnímu modelu.  

Předpoklad přítomnosti motivací ideologického a kolektivního charakteru (identifikace 

s hodnotami), v menší míře normativního (vliv prostředí) a naopak prakticky 

nepřítomného selektivního typu (individuální politická kariéra) u členů zastoupených 

v reprezentativním vzorku v obou zkoumaných regionech (Praha a Jihomoravský kraj) 

ukazuje výraznou provazbu motivací s hodnotami strany včetně jejich náboženských 

zdrojů, silné identifikace členů s ideovými i organizačními základy strany a důvěrou ve 

stranické vedení i skrze obousměrný způsob pravidelné komunikace. Na pozici řadových 

členů pak respondenti setrvávají hlavně z psychologických („nemám na to schopnosti“), 

pracovních či rodinných důvodů a v Jihomoravském kraji též věkových důvodů 

(„politická kariéra až později“). Analýza vztahu k TOP 09 souvisí s hlavním zacílením 

výzkumu jen okrajově, ale dobře konkrétně ilustruje zjištěné poznatky.  

Zjištění a závěry jsou sice dílčí a v celku výzkumného zájmu nepatrné, ale představují 

důležitý přínos k poznání dané problematiky v  české politologické obci a je možno na ně 

navázat dalším výzkumem. Zde je možno dále precizovat metodu i technické nástroje 

realizace výzkumu. Například výběr hlavního města coby místa bydliště zpovídaných 

členů má sice logiku z hlediska odlišností povahy členské základny i voličské podpory 

KDU-ČSL oproti Jihomoravskému kraji, ale jeho velkoměstský charakter kontrastuje 

s venkovským prostředím jižní Moravy a naopak se v některých bodech (např. intenzita 

vnitrostranické komunikace s vedením) podobá větším městům Jihomoravského kraje 

(Brno, Znojmo). Směr dalšího zkoumání by tak mohl územně cílit například na periferní 

kraje v Čechách.  

Gramaticky a stylisticky je práce velmi kvalitní. Menší vadou na kráse je příliš častý 

překlep, resp. změna slova: „stany“ místo „strany“. A politolog z Magdeburgu se jmenuje 

Klaus, nikoliv Karl Detterbeck.  

Celkově je diplomová práce velmi kvalitní a navrhuji hodnocení „výborně.“ 

 

Ve Strakonicích dne 11. září 2015 
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