
            Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Ivo Fajmona 

     Diplomová práce Bc. Ivo Fajmona nese název – Vývoj Strany svobodných 

občanů v letech 2009 – 2015. Práce je napsána na 54 stranách textu, 

doplněných Seznamem použitých zdrojů (11 s.). Má ucelenou logickou 

strukturu, kterou tvoří – 1. Úvod (2 s.), 2. Ideová podstata Strany svobodných 

občanů (12 s.), 3. Struktura Strany svobodných občanů a jejich program (20 s.), 

4. Participace Strany svobodných občanů ve volbách (11 s.) a 5. Závěr (2 s.). 

     Diplomant si zvolil pro svou DP jedno s klasických politologických témat – 

vývoj konkrétní politické strany za určité období. V jeho případě je to strana – 

Strana svobodných občanů. Cílem práce je, jak píše autor (s. 6.) “.. osvětlit 

smysl a východiska této strany“. Autor ve své práci používá deskriptivní a 

analytickou metodu. Pracuje s odbornou politologickou literaturou (především 

v první kapitole), zejména pak s elektronickými zdroji (stranické dokumenty a 

materiály; články a jiná sdělení). 

      V první části práce autor přibližuje ideovou podstatu Strany svobodných 

občanů, proto se jednak věnuje teoretickému vymezení liberální teorie a 

libertarianismu, a dále pak vymezení a charakteristice euroskepticismu. Ve 

druhé části nejdříve popisuje vznik dané strany, její strukturu a stanovy. Dále 

zde pak rozebírá program strany a jeho vývoj, v čemž spatřuji hlavní přínos této 

diplomové práce.  Práci by bývalo obohatilo srovnání s programy jiných, 

zejména pravicových stran, což však si autor, bohužel, nekladl za cíl. V třetí, 

závěrečné kapitole diplomant popisuje a částečně hodnotí výsledky 

Svobodných ve volbách. 

     Z formálního hlediska je nutné konstatovat, že autor v DP používá dobře 

odborný jazyk, správně pracuje se zdroji. Nedostatkem práce je nedodržení 

doporučeného rozsahu práce, přičemž témata by se nabízela (kritika 

Svobodných ze strany konkurenčních stran; vzpomínaná komparace programů 

obdobných stran). 

        Závěr: Diplomant prokázal dobré zvládnutí základů vědecké práce a hlubší 

zájem o zkoumanou problematiku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

       Otázky k obhajobě:  1. Co bývá Svobodným vytýkáno jejími oponenty? 

                                            2. Charakterizujte stručně hlavní shody a rozdíly v 

programech Svobodných a ODS, Svobodných a TOP 09. 

 



Klasifikace: 

V Praze 22. 8. 2016                                  PhDr. Stracený Josef,CSc. 

 

 

 

 

 


