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Na úvod posudku práce je třeba konstatovat, že téma politického i jakéhokoli jiného vývoje na 

Ukrajině je vděčným tématem tranzitivních procesů středovýchodní Evropy a postsovětského 

prostoru. Vývoj na Ukrajině se stává jedním z klíčových projevů mezinárodněprávní relevance této 

„katastrofy a humanitární tragédie“, jak charakterizoval rozpad SSSR Vladimir Putin, poměru mezi 

Moskvou – Kyjevem a západní Evropou, staletým, dnes opět dramaticky eskalovaným příkladem 

konfliktu extenzivních a intenzivních principů. Stejně tak k tématu vývoje Ukrajiny v posledních 

letech přistoupila Honda. Rovněž ona nahlíží Ukrajinu jako laboratorium politologicky 

strukturovaného výzkumu tranzitivního režimu. 

Své studenty mnohdy směrujeme k tomu, aby zvolená témata závěrečných prací rámovali teoretickými 

koncepty, které prokážou jejich orientaci v tématu, pochopení jeho souvislostí v rámci teoretického 

výzkumu. Přístup Hondy názorně poukazuje, kam až může podobná snaha vést. Autorka předkládá 

v obsáhlých úvodních pasážích brilantní rozklad kontextuálního rámce svého tématu, až schematicky 

přehledným způsobem rozebírá vývoj teoretických přístupu k problematice přechodových režimů, ale 

též pojmů klíčových pro stanovení typologie režimů, jakými jsou demokracie či liberalismus. 

Teoretická část se „detailně věnuje tranzitologii, a s ní související debatě o nedemokratických 

režimech, hybridních režimech, konsolidaci demokracie, i pojmům, kterými jsou demokracie a 

liberalismus“ (s. 7). V těchto přehledových pasážích autorka prokazuje nevšední orientaci v literatuře, 

školách a přístupech jednotlivých autorů, postihuje jejich postupný vývoj, teoretické odchylky, na 

základě rozsáhlé četby prezentuje debaty nad pojmy a podstatou demokracie a liberalismu, až 

oponenta maně napadá, zda by nebylo možné po přečtení práce udělit i hodnocení za teoretickou část 

SZZK, zejména v okruhu Politické teorie a teorie demokracie, neboť svoji přípravu na tuto zkoušku 

Honda demonstrovala v plné šíři. Protože se tak stalo v rámci psaní diplomové práce, máme před 

sebou práci, která až z poloviny svého rozsahu řeší teoretický rámec problému, jeho zakotvení 

politologické i sociálně-historické, a to na úkor vlastního tématu.  

Navíc následná analytická část tento schematický přístup v jistém smyslu přejímá a dál rozvíjí. 

Autorka opět přehledně a s detailní znalostí věci demonstruje vývoj politických událostí na Ukrajině 

po roce 1991, postihuje podstatné fáze a faktory tohoto vývoje, a to jak v kontextu vnitropolitické 

sféry, tak ukrajinsko-ruského vztahu. Pro hodnocení jednotlivých fází vývoje a jejich typologizaci 

z pohledu kvality a míry úspěšnosti demokratizačních procesů se autorka odvolala ke dvěma indexům 

demokracie. Na základě portálů Freedom House a The Economist Intelligence Unit tak strukturuje 

klasifikaci ukrajinského režimu pro jednotlivé roky v letech 2014-19. V navazujícím shrnujícím 



hodnocení sice autorka zaujímá oproti přejímaným indexům vlastní hodnocení, ale tento odklon a jeho 

souvislosti se nestávají předmětem zkoumání. Za největší krizi považuje „vládu prezidenta 

Janukovyče mezi 2010 a 2014, kdy se o režimu dalo hovořit jako o autoritářském, ač ani jeden 

z indexů měřících demokracii, které byly použity v práci, tuto skutečnost nepotvrdil.“ (s. 63) Toto je 

klíčová pasáž celé práce, respektive pasáž prokazující její nedostatek. Autorka provedla jakousi 

„administrativní analýzu“, popsal vývojový proces, přiložila na něj kvalifikační indexy demokracie a 

na úrovni obecných odkazů konstatovala jejich kolizi s vlastním hodnocením. Ale právě tato kolize se 

mohla stát základem obsáhlejšího a podrobnějšího rozboru, který by snad vedl k zajímavé původní 

analýze jako takové. Takto práce zůstává na úrovni přehledové studie.  

Práce je ve zvoleném přístupu excelentní, přesto mám za to, že autorka nepředvedla své schopnosti 

v plné míře, že neprojevila dostatek odvahy ke klíčové analýze. Třeba by byla silná, zajímavá a 

efektivní, ale Myroslava Honda se nechala příliš svázat teoretickými koncepty a kategorickými soudy, 

na jejichž reprodukci, ani ne interpretaci, postavila onu „administrativní analýzu“. Máme tak 

k dispozici „pouze“ velice kvalitní kombinaci učebnicového výkladu politických teorií a přehledovou 

studii k tématu vývoje událostí na Ukrajině po roce 1991 s rozsáhlou reprodukcí klasifikačních závěrů 

Freedom House a indexů demokracie The Economist Intelligence Unit. Jednak si myslím, že tento 

přístup byl ke škodě práce, především ale ke škodě autorky a prodělané tvůrčí zkušenosti. Věřím, že 

prokázané široké teoretické znalosti je autorka schopna přetavit do efektivní a originální analytické 

práce, pokud ovšem bude tuto snahu dál rozvíjet.  

 

V celkovém hodnocení bych s ohledem na výše řečené doporučoval práci rozhodně připustit 

k obhajobě a hodnotit ji, právě s ohledem na slabší analytickou pasáž, na škále výborně-velmi dobře, 

osobně bych spíše doporučoval hodnocení stupněm velmi dobrá. 

 

V Hýskově 31. 8. 2019. 
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