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Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
Téma bratrů Kaczyńských jsem si vybral z toho důvodu, že pocházím z národnostně smíšené rodiny, má matka pochází z Polska. Díky
tomu jsme často jezdili za rodinou matky do Polska, kde jsem se kolem 14 let věku začal zajímat o polskou politiku. Polská politika mě
vždy fascinovala tím, že se v ní velmi často argumentuje historickými událostmi a zejména patriotismem. Rovněž mě zaujalo, že Poláci,
na rozdíl od Čechů, mají v daleko větší úctě své významné postavy z historie, které velmi rádi opřádají různými mýty. Tyto mýty, které
se postupem času čím dal více dramatizují, až někdy připomínají spíše pohádky, však mnoho Poláků bere vážně. Později jsem poznal i
odvrácenou stránku polského patriotismu, který často přerůstá i v nebezpečný nacionalismus. Z těchto důvodů mě polská politika
zajímala vždy více, než politika česká, proto i svou bakalářskou práci jsem psal o vlivu kultu maršála Pilsudského na dnešní polskou
politiku. V bakalářské práci jsem dospěl k závěru, že maršálův kult je stále velmi často využíván v politickém boji, přičemž z mého
výzkumu vyplývalo, že kult maršála Pilsudského nejčastěji využívá strana Prawo i Sprawiedliwość (dále jen PiS) s předsedou
Jarosławem Kaczyńským. Strana PiS i její předseda využívají téma patriotismu nejčastěji z relevantních parlamentních stran v Polsku,
navíc způsobem, který často hraničí s nacionalismem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že diplomovou práci napíšu o Jarosławu
Kaczyńském a o jeho dvojčeti Lechu Kaczyńském, který vždy stál po jeho boku.

Předpokládaný cíl (max 1000 znaků):
Ve své diplomové práci se zaměřím na bratry Kaczyńské, mým cílem bude popsat faktory, které měly výrazný vliv na jejich
hodnotovou orientaci a politické cíle. Za tímto účelem se zaměřím na klíčové události jejich životní a zejména politické dráhy. Na
základě zhodnocení jejich životní dráhy se pokusím zachytit a charakterizovat jejich politický profil a jeho vývoj v čase. Abych mohl
tento záměr skloubit s relevantním výzkumným postupem, budu během práce aplikovat základní prvky teorie vůdcovství, zejména
transformační teorii vůdcovství.
Při prací se pokusím zodpovědět tyto výzkumné otázky: Jaké politické cíle byly pro bratry Kaczyńské ty nejduležitější? Podařilo se
jejich nejdůležitější cíle realizovat? Jakými vůdci vlastně byli, který typ politického vůdcovství se nejlépe hodí k charakterizovaní bratří
jako politiků?

Metodologie práce (max 1500 znaků):
Během práce budu aplikovat základní prvky teorie vůdcovství. Předem předpokládám, že budu v práci aplikovat teorii Transformačního
vůdcovství od autora Jamese Mac Gregora Burnse, zejména jeho knihu Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness. Pro
získání širšího množství informací o teoriích politického vůdcovství budu taktéž využivat knihu od Macieje Hartlińskieho: Przywództwo
polityczne Wprowadzenie.
Během práce budu postupně popisovat klíčové údálosti v politické kariéře Kaczyńských, přičemž v každém období se zaměřím na jejich
vytyčené cíle v programu i mimo něj. Následně budu zjišťovat, do jaké míry byli úspěšní při realizaci vytyčených cílů. Rovněž budu
analyzovat jejich politický program z hlediska míry ideologičnosti a vztahu k nacionalismu. Při popisu klíčových událostí budu rovněž
vždy stručně charakterizovat jejich postavení v tehdejší mocenské struktůře.
Při prací se pokusím zodpovědět tyto výzkumné otázky: Jaké politické cíle byly pro bratry Kaczyńské ty nejduležitější? Podařilo se jejich
nejdůležitější cíle realizovat? Jakými vůdci vlastně byli, který typ politického vůdcovství se nejlépe hodí k charakterizovaní bratrů jako
politiků?
Burns J. M. Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness (Atlantic Monthly Press, 2003)
Hartliński M. Przywództwo polityczne Wprowadzenie. (Olsztyn 2012)

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):
Ve své diplomové práci se zaměřím na bratry Kaczyńské, mým cílem bude popsat faktory, které měly výrazný vliv na jejich hodnotovou
orientaci a politické cíle. Bratři Kaczyńští bývají v současné době synonymem pro politický radikalismus, založený na silném
konzervatismu a nacionalismu. Ale byli opravdu takoví? Je stále žijící Jarosław Kaczińský opravdu radikální fanatik, který pro splnění
svých cílů, jež hlásá, udělá vše? Nebo mu tyto radikální cíle slouží pouze ke získání voličské podpory a na jejich samotné realizaci mu už
příliš nezáleží, jelikož jediné, o co mu jde, je samotná moc? K odpovědím na tyto otázky se pokusím přiblížit tím, že budu sledovat
nejdůležitější momenty kariéry Jarosława i Lecha Kaczyńského s tím, že nejdříve zjistím, jaké cíle si původně vytyčili, co splnili a co se jim
splnit nepovedlo, nebo jaké cíle se vůbec realizovat nepokusili, protože od začátku věděli, že splnit nejdou a slouží pouze jako tahák na
voliče. Na základě výše uvedeného se pokusím dosáhnout hlavního cíle práce, kterým je zachycení a charakterizování politického profilu
bratrů Kaczyńských a jeho vývoj v čase.

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
V první části popíšu působení bratrů Kaczyńských v opozici před rokem 1989 a jejich první zkušennosti s parlamentní politikou po pádu
komunismu.
V souvislosti s tím popíšu fungováni jejich první politické strany Porozumienie Centrum, zejména krátké období, kdy tato strana měla
post premiéra. Rovněž se zaměřím na spojenectví s Lechem Wałęsou a jeho trpký konec.
Posléze se budu věnovat jejich druhé straně Prawo i Sprawiedliwość a období vlády této strany v letech 2005 až 2007. Poté přijde na
řadu klíčové období po Smolenské tragédii, následně se budu věnovat období vlády PiS od vyhraných voleb až do prosince roku 2016.
Na základě výše uvedených části práce se taktéž pokusím shrnout jejich nejdůležitější politické cíle a plány. Zaměřím se na cíle, jejichž
realizace se zdařila a taktéž popíšu, proč se velkou část jejich plánů a cílů realizovat nepovedlo.
Nakonec představím cíle, jež se Jarosław Kaczyński snaží se svými stoupenci prosadit nyní, nebo pravděpodobně bude o jejich
prosazení usilovat v nejbližších letech.
Na základě zhodnocení životní dráhy a bratrů Kaczyńských by v závěru práce měl být zachycen a charakterizován jejich politický profil a
jeho vývoj v čase, nasledně bude provedena reflexe z hlediska teorie vůdcovství.

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
Při práci budu čerpat nejprve z oficiálních biografií, zejména z těchto knih:
Cenckiewicz, Slawomir. 2013. Lech Kaczynski- biografia polityczna 1949-2005. Varšava: Zysk i S-KA
Staniszkis, Jadwiga. 2010. Czas na zmiany. Rozmowa z Jarosławem K. Varšava: Czarne
Zaremba, Piotr. 2006. O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich. Varšava: Omikron
Výše uvedené knihy použiji pro získání základních informací o životní dráze obou bratrů. Jelikož je však povětšinou napsali autoři
sympatizující s bratry Kaczyńskými, nebo autoři, kteří jsou přímo spojení se stranou PiS, budu kvůli objektivitě jejich obsah porovnávat s
knihami od autorů, kteří jsou vůči nim kritičtí. Jedná se o tyto tituly:
Kuczynski, Waldemar. 2015. Przeciw czwartej rzeczpospolitej. Varšava: Poltext
Lis, Tomasz. 2007. PIS-neyland. Varšava: Świat Książki
Lis, Tomasz. 2016. A nie mówiłem. Varšava: Ringier Axel Springer Polska
Rovněž budu čerpat z knih od autorů, které můžeme považovat za neutrální, jelikož se pokoušejí objektivně vylíčit klady i zápory obou
bratrů Kaczyńských:
Krasowski, Robert. Czas Kaczyńskiego. Varšava: Czerwone i czarne
Krasowski,Robert. Jan Rokita. Anatomia przypadku.
Krzymowski, Michal. 2015. Jarosław- Tajemnice Kaczynskiego. Varšava: Ringier Axel Springer
Dále budu čerpat z polských politologických časopisů jako: Decyzje, Forum Politologiczne, Prawo i Polityka.
Pro doplnění informací budu čerpat z novin: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita nebo Tygodnik polityka.
Rovněž budu vycházet z primárních zdrojů: zejména z mediální prezentace bratří.
Schváleno vedoucím práce dne:

podpis vedoucího práce

Schváleno garantem/koordinátorem oboru dne:
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