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Kolega Alan Balha se rozhodl zkoumat politické chování českých vysokoškoláků. Již úvodem 

je třeba říci, že se jedná o práci původní, promyšlenou a dobře napsanou. Věnována je tématu, 

k němuž tuzemská politologie a sociologie mnoho nepublikovala. O existujících publikacích 

autor pojednává v úvodu.  

V rozsáhlé teoretické části (s. 16–49) diplomant prokazuje znalost tuzemské i zahraniční 

odborné literatury věnující se problému participace. Sleduje jednak vývoj v rámci sociologie 

politiky přibližně v posledním půlstoletí, jednak popisuje posuny v chápání účasti od 

„tradičních forem“ po formy nekonvenční. Ve druhé kapitole je pojednáno o participaci v ČR.  

V úvodu analytické části diplomant podrobně představuje metodu svého empirického 

výzkumu. Zajímavě sestavený dotazník (viz přílohy) následuje oblasti zájmu, na které se 

sociologové zkoumající politickou kulturu obvykle zaměřují (např. difuzní kulturu, interní a 

externí politické efektivita aj.). Zároveň se autor vyrovnává s charakterem vzorku respondentů 

a možným zkreslením výsledků (s. 50–51).  

Kolega Balha získal cenná data od 365 českých vysokoškoláků týkající se jejich zájmu 

o politiku, o zdrojích informací o politice či formách participace. Nikoliv překvapivě diplomant 

zjistil, že nevolební formy účasti jsou v Česku stále málo populární. Analytická část není 

pouhou prezentací sebraných dat. Zapojením regresivní analýzy autor zkoumal vliv 1) věku na 

míru participace, 2) ideologické identifikace (na pravolevé škále) na míru participace, 3) 

ideologické identifikace (na pravolevé škále) na externí efektivitu. Analýza neprokázala 

statisticky signifikantní vztah mezi proměnnými. Míru participace či vztah k demokratickému 

systému pak autor analyzuje na pozadí dalších proměnných – např. stranické identifikace či 

socioekonomického postavení. Relativně samostatně jsou v kapitole 4.6 analyzovány aspekty 

volební podpory TOP 09, která je u vysokoškolské mládeže (jak vyplývá z oficiálních statistik 

i z Balhova výzkumu) nejpreferovanější stranou.  



Pátá kapitola a závěr výstupy práce shrnuje. Postrádám snad jen úvahu o perspektivách 

české politické kultury. V příloze (od s. 89) autor uvádí souhrnné výsledky. 

 

Shrnuto: 

Diplomovou práci Alana Balhy považuji za originální a zdařilou. Rád jí doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení stupněm „výborně“. 

 

V Praze dne 27. 8. 2017      Martin Štefek   


