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Posudek na dizertační práci „Společně za lepší město“ autora Mgr. Jana Sládka předloženou
k obhajobě na Katedře sociologie Filozofické fakulty UK v Praze. 

Disertační práce Mgr. Jana Sládka se zaměřuje na podle slov autora v úvodu dizertace 
studium politického a občanského aktivismu na úrovni obce/města a jeho souvislostí 
s obecnými proměnami polistopadové politiky v České republice. Pod tímto obecným 
koncepčním „deštníkem“ autor formuluje dva obecnější okruhy, na něž se dizertace chce 
zaměřit. První je z nich představuje analýza souvislostí mezi bezprostřední zkušeností a 
politikou a obecným názorem na politiku. Druhou je zkoumání povahy politické aktivity z 
hlediska veřejného mínění i samotných aktérů. Konečně autor dizertace specifikuje šest „tezí“ 
(dalo by se říci i hypotéz, i když autor toto slovo nepoužívá), pro které chce, podle svých slov: 
„přinášet argumenty a vztahovat je k teoretickým a výzkumným odborným výstupům“ (dalo 
by se říci i ověřovat platnost hypotéz). Konkrétně jde o teze, že: 

1) Názory na politiku jsou v České republice formovány spíše masmédii a obecnými 
představami. 

2) Veřejné mínění ohledně politiků není zásadní překážkou v angažmá v lokálních 
záležitostech.

3) Občané ČR k dosažení svých politických cílů na lokální úrovni upřednostňují 
individuální strategie před kolektivními.

4) Lokální problémy jsou vnímány bez návaznosti na politické ideologie.
5) V občanských aktivitách jsou upřednostněny cesty mimo politické strany a uskupení.
6) Role internetu v dosahování lokálních politických cílů je malá.

V závěru úvodní části se pak autor ještě jednou vrací k „sociologicky relevantním“ cílům 
práce a formuluje je jako:

a) snahu ukázat, že v literatuře často zmiňovaná pasivita české společnosti je dána 
sledováním jen specifického typu angažování, totiž volebního chování, přičemž ve 
skutečnosti je aktivita větší díky občanské participaci;

b) sledovat politickou dynamiku na lokální úrovni;
c) ukázat, jak samo občané vnímají své zkušenosti s politikou, tedy zachytit „socializaci“ 

ve sféře „politična“. 

Po dosti obsáhlém úvodu následuje kapitola teoretický úvod, v němž autor seznamuje čtenáře 
s relevantními teoretickými koncepty, které v práci používá. Kapitola je zpracována 
přehledným způsobem, jednotlivé koncepty a jejich relevance jsou podle mého soudu 
korektně diskutovány. Oproti předcházející kapitole je teoretická kapitola poměrně stručná. 
Po teoretickém úvodu následuje velmi stručná kapitola nazvaná Občanská a politická 
participace v ČR po roce 1989, v níž je čtenář stručně seznámen s historií občanské 
participace v zemi po pádu komunistického režimu. V kapitole s dlouhým názvem Výzkumná 
strategie, metodologie a argumentace jednotlivých tezí na základě dat je čtenář dizertace 
nejprve na jedné stránce stručně seznámen s autorovou výzkumnou strategií. V následující 
části kapitoly však oproti očekávání generovanému názvem kapitoly nedostane čtenář 
informaci o metodách analýzy, ale v první části spíše jen přehled o datových souborech, které 
autor použil v kvantitativní části empirické práce, a ve druhé části podrobnější informace i 
vzorku respondentů a scénáři kvalitativního rozhovoru, které s nimi autor v rámci své 
empirické práce vedl. 
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Cílem následující kapitoly nazvané Obecné poznatky a komentáře k rozhovorům je čtenáři 
poskytnout „i několik zajímavých názorů na občanskou a politickou angažovanost“, které jsou 
tak trochu nad rámec ověřování v úvodu deklarovaných hypotéz, autorovými slovy „mimo 
poznatků vztažených k jednotlivým tezím“. Jejich cílem je dokreslit pohled respondentů na 
českou politickou krajinu. Autor zdůrazňuje odlišnosti občanské a politické angažovanosti a 
popisuje motivy respondentů, kteří se zapojovali do občanských aktivit. Jádrem empirické 
části práce je kapitola poněkud netypicky nazvaná Argumentace jednotlivých tezí, ve které 
autor postupně diskutuje šest výše zmiňovaných tezí ve světle výsledků svého empirického 
výzkumu. Větší část diskuse se opírá o výsledky kvalitativní části práce, které jsou hojně 
dokumentovány citáty z rozhovorů s respondenty. Poslední kapitola před závěrem je 
věnovaná popisu dvou detailnějších ukázek „kolektivní participace občanů za účelem řešení 
lokálních problémů“, konkrétně jde o aktivity celoměstsky angažovaného sdružení Automat a 
organizací Občané za spokojené bydlení, která působí v městské části Praha 2. Hlavní zjištění 
autor shrnuje v krátkém závěru.  

Moje celkové hodnocení práce je poněkud rozpačité. V úvodu práce mi chybí koherentní a 
jednoznačné vymezení cílů práce. Skutečnost, že cílů práce je definováno mnoho, na různých 
místech textu a různými způsoby, nejen dost znesnadňuje orientaci čtenáři, ale znesnadňuje 
práci i samotnému autorovi. Cílů je, podle mého soudu, příliš mnoho, takže nemohou být 
v rámci omezeného času i prostoru (sama dizertační práce je poměrné útlá) naplněny 
v rozsahu, který jim odpovídal. Teoretická část práce mi připadala zpracovaná solidně. Text 
není jen „povinná“ ukázka toho, co všechno autor z oboru přečetl, ale působí jako výsledek se 
čtenářem sdíleného uvažování o reálných společenských problémech a metodologických 
přístupech, vědeckých teoriích a konceptech, které při studiu těchto problémů lze použít. Text 
je psán jazykem, kterému je dobře rozumět. Za méně zdařilou část považuji část empirickou, a 
to bez ohledu na to, jestli v ní autor testuje hypotézy (jak si představoval já), nebo, jak on sám 
(skromněji) uvádí „argumentuje jednotlivé teze“. Jednotlivé teze jsou formulovány široce, jde 
o relevantní otázky, která má smysl si klást a na které má smysl hledat odpovědi. Empirická 
část práce zůstává, podle mého soudu, jen částečnou odpovědí na otázky. Autorem použitá 
metodologie kombinující kvantitativní a kvalitativní výzkumné techniky je v pořádku, 
k důkladnému zodpovězení kladených otázek by bylo třeba věnovat empirické části práce 
více času a jít v ní více do hloubky. Řada odpovědí je tak spíše jen naznačena. 
K práci mám ještě některé drobnější výtky a připomínky. Nesouhlasím kupříkladu s tvrzením, 
že bychom v ČR obtížně hledali „regionální občanskou společnost“ (například na Slovácku či 
Valašsku existuje mnoho jejich znaků). Domnívám se, že autor na tomto místě nepřesně 
zaměňuje region za kraj coby vyšší územně samosprávný celek a chce svoje tvrzení spíše 
vztáhnout na dnešní kraje. 

Práce by si zasloužila i pečlivější jazykovou korekturu. Zůstala v ní řada chyb a překlepů (viz 
následující, jistě ne úplný seznam). 

Str. 19 – přetížené smysl – překlep? 
Str. 22 – „Suburbanism as a Way of Life – chybí konec uvozovek
Str. 27 – slověm – překlep
Str. 28 – všudy přítomnost – má být jedno slovo, ne dvě
Str. 29 – díky sofistikovaných algoritmům – má být „sofistikovaným“ 
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Str. 36 – (ro roku 2010) – má být „do roku“
Str. 41 – „na českou politickou krajinu – chybí konec uvozovek
Str. 50 – přisl atam – má být „přišla tam“
Str. 53 – není tak úplně pravdě – á být „není tak úplně pravda“
Str. 54 – obusměrná dynamika – má být „obousměrná dynamika“ 
Str. 68 – v měnšině – má být „v menšině“

Celkově práce působí dojmem, že byla šita pod časovým tlakem a na poslední chvíli, což je 
škoda, protože v samotném tématu i v autorových schopnostech vidím značný potenciál. 

Navzdory výše uvedeným námitkám a kritice jsem po jisté době rozmýšlení dospěl k závěru, 
že kvalitní stránky práce převažují nad jejími nedostatky, a proto dizertační práci 
doporučím k obhajobě.

V Praze, 14.9. 2015

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 




