
Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Neúspěch běloruské tranzice: delegativní demokracie? 

Autorka práce: Lenka Rajnišová 

Autor posudku: Radek Buben 

 

 

 

Na cca 57 stránkách textu se Lenka Rajnišová pokusila o typologizaci Lukašenkova Běloruska, která je 

v českém prostředí dosti ojedinělá: totiž jako adjektivní demokracie. Lukašenkův režim podle ní není 

autoritářským režimem, ale režimem hybridním. Zde však vyvstává hlavní problém teoretické části 

textu. Rajnišová pro zařazení Běloruska používá 0’Donnellův typ delegativní demokracie, se kterým 

pracuje jako s hybridem, tedy s typem ležícím mezi demokracií a autoritářstvím. Avšak podle 

O´Donella je delegativní demokracie jedním z druhů demokracie, nikoli hybridem. Náleží tedy stále 

do demokratické rodiny. Pokud by autorka chtěla Bělorusko řadit jako hybrid, nabízí se mnohem 

vhodnější typ Levitského a Waye, totiž kompetitivní autoritářství. Lukašenkův režim by však patrně 

snesl i zařazení mezi uspořádání autoritářská, kde by pro něj byl vhodný typ Schedlerův, totiž 

elektorální autoritářství. 

To by ale autorka musela více pracovat s relevantní teoretickou literaturou a vyhýbat se nesmyslným 

publikacím, v nichž se mluví o autoritativních režimech. Nevelkou práci s literaturou ukazuje i fakt, že 

celá tranzitologie je zastoupena prakticky pouze Samuelem Huntingtonem. Proč autorka zmiňuje 

Zakaríovu publicistickou studii zrovna v případě výzkumu Běloruska také příliš nechápu. 

Práce však současně má „jakýs takýs“ empirický základ a Lenka Rajnišová je schopna analytického 

myšlení. K samotné běloruské situaci nastudovala sice nijak impozantní, ale bezesporu relevantní 

literaturu. Škoda je, že ze záplavy analytických paperů a studií, zpráv mezinárodních organizací, 

nemluvě o řadě dostupných článků z denního tisku, autorka nevyužila prakticky nic. Tím pádem 

hodně oslabila empirickou a faktografickou přínosnost práce, která by snad mohla zmírnit nedostatky 

v teoretickém založení. Ignorování tak rozsáhlého korpusu textů, jenž k běloruské situaci vznikl, je 

opravdu na pováženou, ačkoli nikdo po autorce nechce, aby ve studii zahlcovala čtenáře nijak 

nekontextualizovanými fakty. Avšak skutečnost, že jsem se jako laik v běloruské otázce o zkoumané 

problematice prakticky nic nového nedověděl, nebude dána mou informovaností, ale spíše nevelkým 

přínosem práce.  



   Míra gramatických hrubek a komických tvrzení /třeba, že SSSR se rozpadl v druhé polovině 

devadesátých let/ je únosná a nad poměry současné studentské kohorty nijak nevyčnívá. Třeba psát 

o osobě „prezidenta Lukašenky“ znamená, že po autorce práci nikdo nečetl, ani ona sama.  

Současně však Lenka Rajnišová ukázala některé analytické schopnosti, které se od uchazeče o 

bakalářský titul v oboru politologie vyžadují. 

S ohledem na výše uvedené, je práci možno doporučit k obhajobě, avšak pouze se známkou dobře. 

 

   

 


