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Petříka je

pokusem o analýzu složitého politicko-filozoficko-

ekonomického fenoménu, tzv. "konservativní revoluce", tj. politických a ekonomických
opatření

spojených s vládou britské premiérky Margaret Thatcherové a amerického prezidenta

Ronalda Reagana v 80. letech 20. století, a - v neposlední

Struktura
obecnějšího

Petříkovy

práce je logická a velmi

ke konkrétnímu a,

nástinem tradice anglosaského

následně,

řadě

- jejích ideových základů.

pečlivě vystavěná,

v chronologickém sledu. První, uvozující kapitola, je

konzervativně-liberálního

charakteristiky konservatismu a liberalismu a poté

smýšlení; autor vychází od obecné

přechází přímo

Slavné revoluce) a

děl

autorů

Hamiltona, Thomase Jeffersona, abych uvedl

Druhá kapitola
Reagana

před

Petříkovy

nástupem do

čela

či

této myšlenkové orientace, tj.

Friedmana či Garryho Beckera z těch

událostí a jejich

spojených se jmény Johna Locka, Adama Smithe,

Edmunda Burkea, Benjamina Disraeliho, až po F. A. Hayeka
o rozboru prací amerických

k hodnocení anglického

klíčových

respektive amerického konservatismu a liberalismu, tj. k rozboru
následků (například

autor postupuje od

někoho

z

těch

Rogera Scrutona. Totéž platí
například

o dílech Alexandra

"starších", a nebo Miltona

takřka současných.

práce je analýzou politických aktivit M. Thatcherové a R.
britské vlády respektive do Bílého domu.

přirozeně nepříliš detailně, nicméně

Petřík

se zabývá,

se zachycením všeho podstatného, již dětstvím, rodinným

zázemím, lety studia a také roky, v nichž oba budoucí státníci sbírali první politické
zkušenosti; nejedná se o triviální postup -

právě

v těchto letech politického a "ideového

zrání" totiž u obou osobností vznikaly předpoklady k tomu, jakým
po

příchodu

později

do

čela

svých zemí,

právě

ekonomy, politology a historiky

Třetí, čtvrtá

rozbor ideových
stručněji

-

zahraniční

sympatiemi k
skutečnost

označeno

za "konservativní revoluci".

Petříkovy

diplomky. Jedná o se solidní

"konservativní revoluce" respektive o analýzu

politiky M. Thatcherové a R. Reagana. Lukáš

oběma

mu na jedné

politickým
straně

si budou počínat

v těchto raných letech se fakticky zrodilo to, co bude

a pátá kapitola jsou "jádrem"

základů

způsobem

vůdcům

hospodářské

Petřík

a -

se nijak netají

a "pochopením" pro jejich programy. Tato

do jisté míry brání provést

skutečně

komplexní analýzu (uvítal

r

bych pohled z "druhé strany",
zaujetí pro téma mu
v řadě

případů

věnovaných

četnější

citace ideových

nicméně současně umožňuje

kjádru

věci

a formulovat

tzv. "lidovému kapitalismu"

či

odpůrců zmíněného

- s výše

výstižně

zmíněnou

své

fenoménu etc.);

výhradou - proniknout

závěry (kupříkladu

v pasážích

"vlastnické demokracii" apod.).

Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Petříkovy práce je na slušné úrovni, drobné
stylistické nedostatky
přípustnou

míru, u

či

těchto

občasné

překlepy

lze autorovi odpustit,

neboť

nepřekračují

prací obvyklou. Totéž platí o rozsáhlém poznámkovém aparátu;

odkazy na odborné autority jsou velmi bohaté a reprezentativní, neschází prakticky žádný
základní relevantní autor

či

dílo,

ať

Diplomová práce Lukáše

Petříka

tak

proto ji

doporučuji

k

obhajobě

V Praze, 3. září 2007
Doc. PhDr. Martin

už se jedná o autority
splňuje

zejména,

české.

veškeré nároky kladené na tento typ práce, a

a hodnotím klasifikačním

stupněm "výborně".
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