Posudek na disertační práci:
Petr Kotlas: Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální
přístup
Autor disertační práce předkládá v textu podrobný a velmi fundovaný přehled řady
teoretických přístupů, které se váží k tématu práce (teorie demokracie, institucionalismus,
lobbing apod.). Problém však spočívá v tom, že neprovádí žádný vlastní výzkum, autory a
přístupy, jimž se věnuje, pouze zasvěceně vykládá, nic více. Nepolemizuje s nimi, ani sám,
ani s pomocí jiných autorů (a pokud ano, tak dílčím způsobem, nikoliv formou nějaké
podrobnější vlastní analýzy).
Kromě teoretických přehledů práce nabízí jen velmi málo závěrů opřených o
empirickou faktografii. Konkrétně jde o dva historické exkurzy (Anglie a Island), kde však
autor opět jen zprostředkovává názory jiných – pasáž o Anglii se opírá především o jednu
práci, konkrétně o: North, D. C., Weingast, B. R. 1989. Constitutions and Commitment: The
Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England. Journal
of Economic History, 49, (4): 803–832; pro pasáž o Islandu platí to samé, zde je zásadní
literaturou pro tuto „případovou studii“: Eggertsson, T. 1994. No Experiments, Monumental
Disasters: Why it Took a Thousand Years to Develop a Specialized Fishing Industry in
Iceland. Paper, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, June 16–18,1994.
Bloomington: Indiana University. Dále pak, v případě lobbingu, disertační práce přináší
„empirii“ v podobě několika převyprávěných článků z denního tisku (nebo z týdeníku
Ekonom).
Závěry prezentované na s. 127–128 nejsou závěry autora disertační práce, jde pouze o
shrnutí názorů obsažených ve zpracované literatuře, ovšem bez vlastního analytického
zkoumání a prověřování. Čili je nelze považovat za závěry plynoucí se samotné předkládané
práce.
Nepochybuji o tom, že autor se v dané problematice velmi dobře vyzná, nicméně
disertační práce by měla obsahovat něco více než jen přehled určitých teoretických přístupů,
jakkoli zajímavých, inspirativních a zpracovaných fundovaně a s přehledem.
V Praze dne 18. 9. 2012
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
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