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Cílem diplomové práce Bc. Zuzany Kadlecové je zřejmě popis současného stavu a do 

určité míry i vývoje Liberálně demokratické strany ve Velké Británii v kontextu britského 

politického systému. Autorka jednotlivé dílčí cíle formuluje tak, že práce: (1) nabídne 

teoretickou základnu pro rozbor tématu, (2) seznámí čtenáře s vývojem britského politického 

systému a konečně se v poslední části (3) zaměří na zkoumanou stranu.  

Jedná se o zajímavě zvolené aktuální téma, jelikož Liberálně demokratická strana zažila 

v relativně krátkém časovém vzestup a do jisté míry i ústup z veřejného a politického života 

(byť volební systém tuto stranu v roce 2015 do jisté míry znevýhodnil). Nicméně již 

z formulace cíle práce je zřejmé, že se bude patrně jednat o převážně deskriptivně orientovaný 

text, což je u diplomové práce relativně skromný cíl. 

Zvolenému tématu a jeho zpracování odpovídá struktura práce. Autorka také ihned 

v Úvodu seznamuje čtenáře s metodologií, kterou je hlavně analýza odborné literatury. Je 

třeba konstatovat, že v textu práce autorka v podstatě naplňuje své cíle a to při použití 

adekvátní metodologie.  

Autorka v textu práce plnohodnotně zpracovala klíčové teoretické pojmy a připravila si 

tak půdu pro následující historický přehled vývoje politického systému ve Velké Británii. 

Tyto kapitoly jsou standardně provedené.  

Třetí kapitola se týká již výhradně Liberálně demokratické strany. Je třeba upozornit, že 

rozsah této části, kterou sama autorka označuje za klíčovou, je pouze asi jedna čtvrtina celého 

textu, což může být vnímáno jako určitá nedokonalost v provedení práce. (Zde je možné vidět 

i jistou nejasnost v koncepci práce; na jednu stranu autorka volí název, který naznačuje snad i 

komparaci jednotlivých významných politických stran ve Velké Británii, ale na druhou stranu 

dikce Úvodu klade větší důraz na popis stavu a vývoje Liberálně demokratické strany 

v kontextu britského politického systému.) Z hlediska obsahu autorka v této části jasně 

prokazuje, že je schopna tvořivě používat informace a obecně vědeckou literaturu a že tudíž 

dokáže odborně pracovat. Místy se v této části objevují vlastní interpretace a jedná se o 

zajímavý politologicky orientovaný text. 
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Z hlediska formálních kritérií (práce s literaturou, jazyková úroveň) je práce v zásadě 

v pořádku. 

 

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy:  

1. Autorka by mohla komisi seznámit s tím, jak se zkoumaná strana postavila – po 

volebním úspěchu v roce 2005 – k otázce školného a k otázce války v Iráku. Jaký měl 

reálný postoj k těmto otázkám vliv na další politické působení a případné úspěchy 

strany? 

2. Jakým způsobem pracovala autorka s tzv. pravo-levým politickým spektrem? Jakým 

způsobem ho operacionalizovala? Jaké kategorie k umístění strany v tomto spektru 

volila? A obecnější metodologická otázka: je toto politologické schéma vůbec ještě 

platné i ve 21. století? 

 

 

Závěr: Zuzaně Kadlecové se v její diplomové práci podařilo splnit hlavní, byť do značné 

míry deskriptivní, cíl její práce. Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 25. 8. 2015 

 

 
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 

 


