i'osucle k na bakaiářskou práci l,\r-lattra Kosky,

Tr:rnsformacc politických elit ve střední Bvropě po roce 198[l
Adam Koska si vybral poměrrrě atraktivní, nedávné historie i současnosti se týkající
politických elit po změně režimu na přelomu 80. a 90. Ieí20. stoietÍ. Práce má
dobře zvolenou strukturu, je na bakaláře napsána překvapivě kvalitním jazykem s minirnem
jindy tak typických ,,úkazťt"(kroniě druhého odstavce závčru, kde nástupnické stran1'
térna proměn

,.pronikli"), Poměrně dobře je vystavěna i argumentační kostra, i když tady už bych zaČÍrral
formulovat první výhrady.

Tou první odkazuji na závažný nedostatek, kterýrn je absence kapitoly nebo aspoň
souvislé pasáže vyhodnocu.iící použitou literaturu, která tak btrdí dojem náhoclně sebrarrého

vzorklt. Stejně tak chybí pasáž o metodologickém konceptu právč ve vazbě na literaturu.
r\utor pak nemá zcela jasno vpor,ržíviiníněkterých pojnrů, takže vtextu mu splývá přístuP
,,transitologťl" a ,,tranaformatologů" (de o dva odlišnépřístupy), defirrice elity je za\,oŽena
v zásaclě na jakémsi,,common sense" přístupu, i když literatr_rra k elitě je víc než bohatá a není
pak zřejmé, koho máme pod elitu zalrrnout (ednou je to skupina určujícípravidla, jindY spíŠ
zájmová skupina). V případě polskélro vývoje, nechápu, proč nebyly vyttžity Četrréa práce
koiegy Kubáta (pokud si to sám nepřál).

Zqímavě rušivým způsobem fungují anglojazyčnéverze termínťt,které vznikalY
nejprve v domácích jazycích a pak je teprve přejímá zahraničnídiskurz (nástup .,Young
teclrnocrats" v Mad'arsku, umírnění a hctrdlit,ters, rozhovory mezi vládou a Soliclirritou, které
vešly ve zniunost 1ako round tuble taLks).
Na některých lnístech byly porninr,rty faktory, kteró pro vysvčtlení problému mělY
značný význam. Napříkiad v Polsku nelze při analýze příčinza,u,edení válečnéhostavu
pomíjet sovětský taktor a riziko intervence. Nesourhlasil bych s tím, že macl'arské volby V roce
i990 jsou jen zá|ežíIostíMDF, protože tu jsou i dvě další,předtím necxistující stranY -

FIDESZ a Sr.,oboclní cle rnokraté clali dohrornady víc než i\4DIl, v tnad'arském přípaclčbYch
dále vidčl také vlil, první změrry volebního zákona, poclle kteró probíhaly uŽ r'olby V roce
1

985.

Dále

jsor_r tr_r některé nepřcsnosti

-

v Polsku byia Solidarita uznána až po fornrální

registraci, ne v srpnlr l980, Brežněvova doktrína se píšev uvtlzovkách nebo jako tzv.
Brežněvova doktrína; i,, CeskoslovenskLt sice není silrrá refbrmní skLrpina v KSČ, nicméně 1idi

kolern Aclamce a Štrotrgala (Progrlostický ťrstav byl význan-rnv,rn zdrojen-r prvníclr elit Po
převratr_r) nelze úrpln§ ilypustit, opět v Polsku bych zmínil fakt, že komunistó se dostali na
l,ectlejšíkolej vylrlzišenímválečnéhostavr_r fie známo. že se zvažovala varianta rozptrŠtění

-

-

,,'tyto ,,prctvověrné" ctnlisystén,tclvé núslec{nické
konlttnistické strctny nedosťthly nikdy výrazněj.íí podpory ct ve všech třech případech (tedY
jen
,s výjimkou Če,skérepubtitql) ,se z nich během devadesútých let stuly ,slrany tnctrginálnÍ,
strany). Kapitola 2.2.

špatrrir tormulacc

" Nedá se napsat ,,ve všech třech přípaclech s výjrrrikoLt
jednoho z nich", Kapitola 3 - klasifikace politických stran - kam by autor zařadil třeba Polské
liberály, oDS, oDA - neseclí nli ani do jedné z uveclených sktrpin? Defirrování Politické
je tO
opozice za komunismtl zar.,ání trochu pokusem o kvadraturu kruhu poktrd
výjirutečně zastclttpené v pctrlctntenlrr,

komunistický režinr sen5Lt stricto, nernťlže mít arrterrtickou politickou oPozici, Poklrd
Věcně
politickou opozici ,ýenslt strictcl má, asi to už nebude auterrtický konrunistický reŽim,
nesprávná je fbrmulace, že,jeclnání tt kulatého stoltt a násleclná,post_ctutorítcttivní

deinstitucionctlizctce' ptlzměnily praviclla volebního systémtl a vYtvořilY ftulkci Prezidenta,
nemá,
ntezi něhož a Sejnt roztlělily exektttivní pra\;omoci," Sejnr přece exekr-rtivníPral'omoci
a
Nicrnéně tyto připomínky (s výjimkou absentujícípasáže o literattlře a metodologii)
rrániěty jsou spíšepro

upřesnění práci

považLrji za velmi

clobře až r,ý,borrrě v zál,islosti n21l,ý5ledktr obhajoby,

Jiří Vykoukal

ul
Krakov

19. l .2009

kvllitní a navriruji hoclnocení velmi

