
        Posudek vedoucího DP – Bc. Zuzany Kadlecové 

     Diplomová práce Bc. Zuzany Kadlecové nese název – Politické strany ve Velké 

Británii se zaměřením na Liberálně demokratickou stranu. Napsána je na 74 stranách 

textu, doplněna Seznamem použitých informačních zdrojů (5 s.) a Přílohami (5 s.). 

Diplomová práce má logickou strukturu, skládá se z Úvodu (2 s.), 1. kap.- Politická 

strana (26 s.), 2. kap.-Hlavní politické strany Velké Británie (22 s.), Liberálně 

demokratická strana (18 s.) a Závěru (3 s.). 

    Diplomantka si zvolila jedno z klasických politologických témat – charakteristiku 

některých politických stran, v určité zemi, v určitém časovém období. Vzhledem ke 

svému druhému aprobačnímu předmětu (Aj) a tématu své bakalářské práce 

(Komparace politických systémů České republiky a Velké Británie) si zvolila 

politické strany Velké Británie. Práce je zajímavá tím, že se autorka soustředila ne na 

jednu z hlavních politických stran (jak bývá obvyklé), ale na Liberálně 

demokratickou stranu. Téma je aktuální, ve světle nedávných parlamentních voleb ve 

Velké Británii, kde Liberální strana oproti volbám v letech 2005 a 2010 výrazně 

ztratila. Z koaliční strany (po volbách 2010) se stala až čtvrtou stranou v britském 

parlamentu. Těžiště práce spočívá, jak i autorka sama uvádí (s.7 ) ve čtvrté kap., kde 

se zaměřuje na vznik, vývoj, programatiku a elektorát strany a pokus o vlastní 

stanovisko týkající se aktuální situace a příčin posledních volebních výsledků 

Liberálně demokratické strany. Připomínku mám v této kapitole k části 4.2. 

Organizační struktura a elektorát – ve které, zřejmě ve spěchu, při dokončování 

diplomové práce opomenula autorka přiložit zajímavou část (kterou před tím se mnou 

konzultovala) o elektorátu strany. Naštěstí v předloženém textu se o elektorátu strany 

zmiňuje v Závěru práce, avšak zejména ve vztahu k jeho změnám v posledních 

volbách. V druhé kapitole (po Úvodu) si diplomantka vytváří teoretickou základnu 

pro další části práce tím, že se věnovala teoriím politických stran a stranických 

systémů. Ve druhé kapitole charakterizuje vývoj britského stranického systému a 

hlavní politické strany – Konzervativní a Labour.                                                    

Pozitivem a přínosem diplomové práce je mj., že autorka pracuje s britskými zdroji v 

originále s vlastními překlady, čímž přináší českému zájemci o danou problematiku 

řadu informací. 

Diplomová práce splňuje jazyková a formální kritéria požadovaná u podobného typu 

prací. Diplomantka prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku a zvládnutí 

základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě : 1. Charakterizujte podrobněji elektorát Liberálně demokratické 

                                     strany a jeho proměnu ve volbách 2010 a 2015. 

                                  2. Popište možnosti využití DP ve výuce ZSV a anglického jaz.  

  Návrh klasifikace: 

 

  V Praze 6. 8. 2015                                             PhDr. Stracený Josef, CSc. 


