
Posudek vedoucího na bakalářskou práci 
Paleokonzervatismus Pata Buchanana 

od Marka Skřipského 

Marek Skřipský si za téma své bakalářské práci zvolil Pata Buchanan, jenž je 

nepochybně významnou osobností americké politické scény nedávné doby a svým 

veřejným, jakož i intelektuálním působením patří ke klíčovým postavám tzv. 

konzervativní revoluce, k níž došlo v 70. a 80. letech v reakci na léta 60. V bakalářské 

práci tedy jde o více než jen o portrét významného politika. Vylíčením postojů a 

veřejného působení této sporné osobnosti americké konzervativní scény se lze 

dobrat i hlubšího pochopení proměn americké konzervativní scény, jakož i nedávné 

americké politiky vůbec. Takovýto formát skýtá jistá nebezpečí. Lze totiž zabřednout 

do nekonečného líčení psychologických odstínů jednotlivých rysů dané osobnosti 

(dětství. rodina, studia, přátelé ... ), aniž se podaří propojit takovýto portrét 

s rozhodujícími tématy osvětlujícími americkou politiku a její proměny. 

V tomto ohledu bych rád ocenil následující věci: 1) Marku Skřipskému se 

podařilo ve výkladu udržet spojení mezi osobností Pata Buchanana, jeho ideovými 

koncepty a proměnami americké politiky, takže se dozvídáme mnoho nejen o Patu 

Buchananovi. ale též o proměnách amerického konzervatismu. 2) V českém 

prostředí se jedná o nejpodrobnější portrét Pata Buchanana, jaký je k dispozici. 

Marek Skřipský prostě svého Buchanana dobře zná: Má nastudováno obdivuhodné 

množství literatury a chápe Buchananovo myšlení v širších souvislostech. 3) 

Buchanana správně představuje jako vůdčí postavu amerického 

paleokonzervatismu a odlišuje jej přitom od amerického neokonzervatismu. 

V těchto třech hlavních rovinách leží nepochybný přínos bakalářské práce 

Marka Skřipského. Zůstávají však některé sporné body: 1) Intelektuální portrét Pata 

Buchanana je vykreslen především na základě jeho vlastních vzpomínek a 

interpretací. Pokud se objevují nějaké druhotné zdroje, jedná se o poznámky 

spřízněných autorů. Postrádám nějakou kritickou biografii. která by mohla zabránit 

tomu, aby jeho portrét nebyl jen autoportrét P.B. 2) Marek Skřipský se tak ztotožňuje 

s argumenty Pata Buchanana, že je bere za důkaz toho, jak se věci mají ve 

skutečnosti a nepodrobuje je přezkumu. Např. když správně poukazuje na to, že 



Buchanan odmítal Kissingerovu politiku sovětského orbitu padala jedna země třetího 

světa za druhou ... " Přitom neuvádí jediný konkrétní rozbor vojenských arzenálů U.S. a 

SSSR, neanalyzuje proces dekolonizace, k němuž ve třetím světě docházelo a který 

měl různé podoby. Jako argument o tom, jak to bylo ve skutečnosti zde má stačit to, 

že to tak řekl Pat Buchanan. Tato nedostatečná schopnost kritického posouzení 

argumentů Pata Buchana prostupuje celou prací. 

Za hlavní přínos práce považuji diskusi o různých podobách amerického 

neokonzervatismu a o místu, jaký v něm mají či nemají paleokonzervativci 

Buchananova typu. Zdá se mi ale, že autor neokonzervatismus někdy pojímá natolik 

široce, aby Buchanana do něj mohl se ctí zahrnout, jindy zase natolik úzce, aby mohl 

poukázat na neslučitelné rozdíly. Možná by bylo vhodné nějaké upřesnění v této 

věci. 

Práce Marka Skřipského se opírá o důkladné studium všech aktivit politických, 

literárních i organizačních, které Pat Buchanan kolem sebe šíří. Vzhledem k rozsahu 

těchto aktivit je Skřipského interpretační výkon obdivuhodný a prozrazuje velké 

nasazení. Marek Skřipský přitom prokázal náležité intelektuální i stylistické schopnosti. 

Vzhledem k uvedeným připomínkám doporučuji ohodnotit jeho bakalářskou práci 

známkou velmi dobře. 

V Praze dne lO. 2. 2008 


