
Posudek dizertační práce Mgr. Jana Sládka

„Společně za lepší město“

Mgr. Jan Sládek se ve své dizertační práce zabývá strategií občanů na tvorbě městského 
prostoru - tématem, které dosud nebylo v novější české sociologické, resp. politologické  
literatuře v tomto rozsahu do hloubky zpracováno, totiž tím, jak v rámci obcí dochází 
k politické socializaci jejich obyvatel. Práce čerpá ze dvou representativních 
dotazníkových šetření v obcích a s rozhovorů s lidmi, kteří se v městské politice 
angažovali. Navazuje tak tématicky na první vlnu výzkumů nově se formující lokální 
politiky, které nasledovaly během 90.let po pádu komunistického režimu. Rozdíl však 
spočívá v tom, že Sládkova studie se zaměřuje specificky na městské prostředí, včetně 
pražského, a zachycuje pozdější stádia po-převratového politického angažmá občanů
v sídelním kontextu než jaké sledovala česká sociologická a politologická literatura 
převážně v létech 1990-2010. Sládovým teoretickým opěrným bodem jsou zejména práce 
Manuela Castellse.

Dizertace je strukturována do šesti hlavních tezí, které ověřuje ve světě městské politiky 
v ČR v létech 2011 - 2014:

Podle Mgr. Sládka lze názor občanů na politiku, zejména politiku lokální v ČR, 
vystihnout podle následujících šesti tezí: 1. tyto názory jsou formovány hlavně masmédii 
a obecnými představam, 2. veřejné mínění ohledně politiků není zásadní překážkou 
angažmá občanů v lokálních problematice, 3. občané dávají při prosazování svých 
politických cílů individuální strategie před strategiemi kolektivními, 4. lokální problémy
občané vnímají bez jejich vazby na politické ideologie, 5. v občanských aktivitách dávají 
občané přednost metodám jdoucím mimo strany a stranická uskupení, 6. internet hraje 
v dosahování politických cílů občanů jen malou roli. Některé z těchto zajímavých,  
zřetelně kontra-intuitivních tezí, bude zajímavé ověřit i v dalších prostorových a 
politických kontextech české komunální politiky. 

Sládkova dizertace je platným a zajímavým příspěvkem k analýze a teoretickému 
zobecnění současné politické dynamiky na lokální občanské úrovni v České republice.

Jako taková splňuje požadavky kladené na dizertační práce v oboru sociologie. 
Doporučuji ji proto přijmout. 

Michal Illner
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