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Tématem diplomové práce je přechod k demokracii na Ukrajině v období po Majdanu. V práci je 

ovšem také stručně zmíněn předchozí vývoj po rozpadu Sovětského svazu a celá tato historická část 

dokonce začíná odkazem na rozporné utváření národní identity ještě v 19. století. Studovaná 

nedávná politická historie Ukrajiny je tak zasazena do širšího historického vývoje, nicméně určující je 

hledisko komparativní politologie. 

Třeba říci, že práce splňuje všechny požadavky formální i obsahové.  Autorka se opírá o velké 

množství odborné literatury, kterou náležitě uvádí v poznámkách. V úvodu autorka charakterizuje 

téma a upřesňuje své metodologické východisko. Uvádí zde, že cílem její případové studie je 

hodnocení a charakteristika režimu v letech 2014 až 2019. Přestože jde o případovou studii a mohli 

bychom očekávat vysvětlení historického vývoje a jeho kauzálních souvislostí, vlastní výklad 

historické události hodnotí podle klasifikací komparativní politologie, kdy směrodatné jsou údaje 

převzaté z indexů demokracie od Freedom House apod., což celou práci schematicky zjednodušuje 

jak z hlediska historických studií, tak z hlediska komparativní politologie, jejíž teoretické koncepty se 

v práci rovněž podrobně rozebírají. 

Případová studie tvoří druhou část práce, ale předchází ji poměrně rozsáhlá část teoretická, která je 

věnována tranzitologii a zpracována je v ní rozsáhlá literatura o nedemokratických režimech, 

hybridních režimech a teoriích konsolidace demokracie. Dá se říci, že tato část tvoří konceptuální 

východisko pro výklad o přechodu k demokracii a o nedostatcích konsolidace demokracie na Ukrajině 

po Majdanu.  

Struktura práce je logická a výklad odborně fundovaný, přesto nelze přehlédnout jisté nedostatky. Za 

prvé k poznatkům, jež práce přináší. Cílem práce má být hodnocení přechodu k demokracii na 

Ukrajině a k tomu je připomenut rozsáhlý konceptuální aparát komparativní politologie. Výklad 

komparativní politologie je však spíše edukativní než analytický. Autorka probírá jednotlivé teorie 

v hlavních tezích, které řadí za sebe bez hlubší diskuse jako jedno stanovisko vedle druhého, ačkoli 

jsou to teorie často polemické, které dávají různé odpovědi na stejné otázky apod.  Příkladem budiž 

výklad o demokracii a liberalismu v části třetí. Nejprve autorka uvede, že jsou teorie demokracie 

minimalistické a proti nim teorie maximalistické (či perfekcionistické?) podle Macphersona. Autorka 

pak zmiňuje některé hlavní myšlenky z Schumpeterovy teorie soutěživé demokracie, následně 

připomene R. Dahla a jeho polyarchii a docela vhodně uvádí charakteristiku demokratického procesu 

podle Dahla, který se k Schumpeterovi hlásí pro jeho proceduralismus v pojetí demokracie, nikoli ale 

pro nějaký jeho minimalismus. Nicméně autorka pak přejde k Popperovi s tím, že je to další 

minimalistické pojetí demokracie. Připomene ale jenom jeho definici demokraci a hned přejde 

k Charlesi Tillymu, který ale výslovně navazuje na Dahla a jeho proceduralismus. Ten však nemá 

s Popperem mnoho společného, sám výslovně kritizuje schematizaci, kterou s sebou nesou indexi 

demokracie jako ten od Freedom House a pokouší se tyto meze překonat, což by autorce mohlo 

pomoci v dalším výkladu. Nicméně ona hned přejde k Adamu Przeworskému slovy: „Další pojetí 

pojmu demokracie uvádí Przeworský…“  Ten je ovšem stoupencem minimální demokracie a 

metodologicky vychází z teorie racionální volby, takže je to zase úplně jiná teoretická perspektiva než 



uvedené modely předchozí.  Později pak autorka rozebírá indexy měřící demokracii, o které se pak při 

výkladu vývoje na Ukrajině nejvíce opírá, aniž však zmíní Tillyho a aniž se něco dozvíme o teoretických 

polemikách mezi těmito teoriemi. Podobný „školský“ výklad prolíná celou diplomovou prací. 

Za druhé, ačkoli třeba ocenit, jaké množství teoretických poznatků o přechodech k demokracii 

autorka v diplomové práci shromáždila a nakolik podrobný výklad historických událostí na Ukrajině se 

znalostí věci sepsala, chybí nějaká vnitřní spojitost a výklad samotný postrádá konkrétní otázku a 

problematizaci událostí, které by vysvětlovaly politickou dynamiku na Ukrajině. V závěru se autorka 

spokojuje s tím, že události klasifikuje podle schémat indexů demokracie, což není tolik plodný 

přístup, jaký sliboval výklad konceptů komparativní politologie. 

Celkově ovšem konstatuji, že práce splňuje všechny náležitosti a navrhuji klasifikovat ji známkou 

velmi dobře. 

 

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.      V Praze dne 4.9. 2019 

  

  


