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Autorčiným cílem je rozbor běloruského režimu a jeho konceptualizace pomocí teorií hybridních 

režimů. 

    Prvním krokem je představení Hungtingtonových typů tranzic a aplikace jedné z nich 

(transformation) na běloruský případ. 

     Následuje víceméně chronologický popis ustavení a konsolidace Lukašenkova režimu. Tento popis 

není „pouze“ historickou narací a jsou zde přítomny přinejmenším stopy politologického rozboru (role 

referend, ústavní vývoj, typ režimu, stranický systém). V žádné z těchto oblastí však autorka nezachází 

příliš do hloubky (možná zbytečně tak naopak činí při důkladné expozici všech Hungtingtonových 

typů tranzic, včetně těch, které se BER netýkají a evidentně postrádají jakoukoli relevanci vůči 

tématu). V tomto popisu postrádám zejména zmapování novějšího období a zachycení proměnlivé 

dynamiky vztahů s Ruskem, jež jsou pro povahu Lukašenkova režimu do značné míry konstitutivní.  

    Dále jsou stručně (opět spíše povrchně) představeny jednotlivé teorie hybridních režimů, 
konkrétně neliberální demokracie Fareeda Zakarii, defektní demokracie Wolfganga Merkela, 
kompetitivní autoritářství autorské dvojice Steven Levitsky a Lucan Way a delegativní 
demokracie Guillerma O’Donnella. Alternativou spíše letmé expozice by bylo vypuštění např.
Zakariovy neliberální demokracie (patrně teoreticky nejchudší z uvedené čtveřice) a 
důkladnější zpracování zbývajících.

     V posledním kroku jsou na případě Běloruska identifikovány jejich znaky – s důrazem na teorii 

delegativní demokracie. 

    Práce je vcelku vhodně strukturována, po formální stránce je v pořádku, název odpovídá 
tématu a obsahu. Slabší, nikoli však zcela katastrofální je text po jazykové a stylistické 
stránce. 

    „Solidním výkonem“ jsou hned 3 hrubky v jediném odstavci na str. 14 (staré dobré pravidlo 
o shodě podmětu s přísudkem Rajnišová zkrátka nahrazuje univerzálním „pravidlem měkkého 
i“: započali - vyústili – začali). 
    Nekonvenčně autorka zachází s velkými písmeny (v ukázce navíc v kombinaci s patrně 
nechtěně prodlouženou životností SSSR o min 8 let): „Důležitým momentem změny režimu 
bylo konání voleb do nejvyšších sovětů jednotlivých republik svazu v roce 1999.“ s.22
    Bohužel se ale vyskytují i věcné nepřesnosti (tedy nejen pouhé překlepy, jako výše 
uvedené): „…Polsko, kde výsledky jednání kulatého stolu pevně stanovily přesné počty 
mandátu pro jednotlivé strany a tím jim zaručily další účast ve formování nově budovaného 
režimu.“ s.19
„…koncept Juana Josého Linze, jehož základem je rozlišení mezi totalitními a autoritativními 
režimy.“   s.42 (Je ale spravedlivé zmínit, že všude jinde autorka používá správně: 
autoritářský). 

     Používá-li opakovaně autorka otřepaná česká mediální klišé typu populistický styl či ještě 
hůře populistický tón, měla by alespoň objasnit, z jakého pojetí populismu vychází a doložit / 



ilustrovat na příkladech. Měla tak učinit to spíše, že by to v Lukašenkově případě nemuselo 
být až tak obtížné. 

    A v neposlední řadě: přichází-li Jana Rajnišová s nekonvenční (a z tohoto hlediska 
sympaticky provokativní) interpretací BER režimu jako demokracie (byť přívlastkové a spíše 
již v poli hybridních režimů), a to navíc s interpretací určenou českému prostředí, kde bývá 
zvykem Lukašenkův režim absurdně nálepkovat jako „totalitu“, pak jedním z prvních úkolů 
badatele by mělo být důkladně svou interpretaci vymezit vůči bezpochyby se též nabízející 
kategorii „čistých“ nedemokratických režimů. Tímto nemám nutně na mysli plané potýkání se 
s výše zmíněným nálepkováním, ale přinejmenším logické a srozumitelné vysvětlení, proč 
autorka nepovažuje za vhodné zvolit například některý ze subtypů autoritářského režimu. 

Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dobře. 
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