
Oponentský posudek bakalářské práce Marka Skřipského 

"Paleokonzervatismus Pata Buchanana" 

1 . Obsah a struktura práce 

Práce Marka Skřipského má 40 stran textu, 3 strany seznamu použité literatury a 

pramenů a 3 strany obrazové přílohy. 

Vlastní text je členěn do osmi, respektive devíti částí ("Slovo úvodem" není zahrnuto do 

obsahu). V části "Zhodnocení literatury a jiných dostupných pramenů" autor krátce 

zmiňuje texty o Buchananovi a od Buchanana dosud vydané v češtině. 

Následuje sedm částí, ve kterých se autor pokouší "ukázat programatoriku, názory a 

myšlení největšího reprezentanta americké staré pravice na domácí i zahraničně politické 

otázky" (s. 1). 

V práci se prolínají kapitoly chronologicky životopisné, které popisují Buchananův osobní 

a především politický život, s tematickými částmi, které mají za cíl představit Buchanovu 

pozici v klíčových politických a ideových otázkách. 

2. Hodnocení formální stránky práce 

Po formální stránce působí práce Marka Skřipského vysloveně nedbalým dojmem. 

Text není zarovnán do bloku a členění na odstavce v podstatě neexistuje. Snad v každém 

druhém jméně či použité anglické frázi je nějaká chyba (namátkou: "I'm a contra to", s. 6; 

"Parkhurstová", s. 14; "Beth Freidanová", s.6; "Kenedy", s. 17; "farwell adress", s. 25, 

"Allbrightová", s. 26). 

V práci je rovněž řada nepřesností - WTO se rozhodně nepřekládá jako "Organizace 

světového obchodu" (s. 26) a Johnsonova "Great Society" jako "všeobjímající společnost" 

(s. 7). Autor si také neláme hlavu se správným používáním kapitál v anglických názvech 

knih a institucí. 

Poněkud iritující je autorova záliba v používání slangových výrazů a nevhodných 

anglicismů (namátkou: " ... soft verzi dřívější GOP ... ", s. 1; " ... některý známý ,oldschoolový' 

republikánský politik ... , s. 40). Označit Buchanafla bez výstrahy prostě jako "PJ8" práci 



posunuje od odborného textu k publicistické hagiografii - stejně jako časté používání 

bizarních přezdívek politiků ("Gipper", "Tailgunner Joe"). 

Celkově lze říci, že žánr práce Marka Skřipského je angažovaně publicistický a tento 

dojem je posílen i obrazovou přílohou sestávající z více či méně kuriozních obrázků 

postahovaných z internetu bez bližšího určení zdroje a vysvětlení kontextu. 

Shrnuto: mezi paleokonzervativní ctnosti jistě patří i dobře odvedené řemeslo, ať už se 

jedná o ušití bot, odprásknutí Mexikánce nebo napsání bakalářské práce. 

3. Hodnocení obsahové stránky práce 

Struktura práce je poměrně přehledná a členění do kapitol na základě jednotlivých témat, 

respektive fází Buchananova politického života, je logické. 

Autor se úspěšně snažil postihnout jak rovinu osobního a politického života Pata 

Buchanana, tak klíčová témata, kterými se v průběhu své politické a publicistické kariéry 

zabýval. Vedle toho se autor zdařile zabývá i širší dynamikou americké politiky a rolí Pata 

Buchanana v ní, například vysvětluje vztah mezi Buchananovým konzervatismem a 

"neokonzervatismem". 

K obsahové stránce práce Marka Skřipského je možné vznést dvě námitky: 

1) Autor řadu témat zběžně popíše, ale nejde do hloubky (což souvisí i se zvoleným 

publicistickým stylem). Kromě textů samotného Buchanana autor nepoužívá 

prakticky žádnou literaturu z oblasti politické filosofie, která by mu umožnila 

Buchananovy postoje a témata plastičtěji zhodnotit a konfrontovat s jinými 

politicko-filosofickými proudy. 
2) Krajně diskutabilní je autorův často opakovaný předpoklad, že hlavní proud 

Republikánské strany je v posledních letech ovládán "neokonzervativci". To možná 

donedávna platilo v případě bezpečnostní politiky, ale rozhodně nikoli v případě 

jiných politických oblastí a témat. Konzervativní republikáni hlavního proudu si již 

od Reaganova prvního volebního období dávají dobrý pozor na to, aby 

neokonzervativce (jakožto etatisty, "sociální demokraty" a sekulární liberály v 

morálně-kulturních otázkách) nepouštěli k rozhodování o sociálních a 

ekonomických tématech. Žádný z čelných republikánských politiků není 

neokonzervativcem (s výhradou možná Dick Cheney) - ani prezident Bush, ani 

Donald Rumsfeld. Neokonzervatici nejsou a nikdy nebyli hlavním proudem v 

Republikánské straně - tím jsou "Reaganovi republikáni" a "křesť anská pravice". 



4. Celkové hodnocení 

Autorovi se podařilo vykreslit plastický obraz osobnosti Pata Buchanana, jeho politických 

postojů a jeho osobního i politického vývoje. Rovněž uspěl při objasňování postavení Pata 

Buchanana na americké politické scéně, respektive v rámci širšího konzervativního 

politického proudu a Republikánské strany. 

Velmi cenné je, že se Marek Skřipský ve své práci zabývá některými důležitými tématy 

spojenými s paleokonzervatismem, které v české diskusi o konzervatismu chybí, což 

přispívá k pojmovému a myšlenkovému zmatení - příkladem budiž paleokonzervativní 

kritika volného obchodu a vůbec "ekonomismu", tedy materalistického globalizujícího 

volnotržního fundamentalismu, který je aktualizací manchesterského liberalismu 19. 

století. Škoda jen, že autor ani zde neopustil rovinu zběžného publicistického referátu a 

neponořil se do tématu hlouběji s využitím politicko-filosofické literatury. 

Diskutabilní je autorovo chápání "neokonzervatismu" jako dominantního proudu 

republikánské strany i v oblastech mimo zahraniční politiku. 

Co se formální stránky práce týká, autorovi by neuškodila větší míra odborné 

rigoróznosti, důslednosti a nadhledu ve vztahu ke zvolenému tématu - což samozřejmě 

vůbec nevylučuje vyjádření jasného postoje. 

Doporučuji bakalářskou práci Marka Skřipského k obhajobě, ale vzhledem k výše 

zmíněným nedostatkům ji navrhuji ohodnotit známkou "velmi dobře". 
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PhDr. Jan Jireš 

Ústav politologie FF UK 


