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Posudek oponenta na diplomovou práci Rostislava Koláře „Teorie humanitní 

demokracie“ 

 

Diplomová práce Rostislava Koláře „Teorie humanitní demokracie“ je pokusem o 

rozvinutí kdysi vlivného konceptu humanitní demokracie, jehož hlavními tvůrci a propagátory 

byli zakladatelé čs. státu T. G. Masaryk a E. Beneš. Autor sám jej považuje i za lék, který má 

překonat neduhy soudobé liberální demokracie. V jeho pojetí jde též o vývojové stadium 

demokracie, k němuž jakoby dějiny přirozeně směřovaly prosazováním demokratizace a 

prvků humanity v praxi. 

Práce se skládá z úvodu, všeobecné a zvláštní části, závěru a seznamu použité 

literatury. Dělení na všeobecnou a zvláštní část působí poněkud uměle a je disproporční. Ve 

všeobecné části se autor nejprve zabývá analýzou klíčových pojmů (demokracie, humanita, 

svoboda, rovnost, liberalismus, socialismus a lid). Následuje popis geneze fenoménů 

demokracie a humanity, poté rozbor konceptu humanitní demokracie a vylíčení zhoubného 

vlivu liberalismu na stav demokracie. V části zvláštní nabízí autor některé recepty, které mají 

zhojit úpadek recentní liberální demokracie (navrhuje reformu zákonodárného sboru, 

zavedení hospodářské demokracie a celkovou kultivaci politiky). Tato opatření vycházejí 

z konceptu humanitní demokracie. 

Autorovy závěry považuje oponent za v jádru legitimní. Souhlasí s tezí, že 

demokracie, aby byla skutečnou demokracií, musí být doplněna o rozměr hospodářský, 

sociální a kulturní. Koncept humanitní demokracie se jeví jako v mnoha ohledech nosný a 

inspirativní. Nicméně názorové souznění s diplomantem nezabrání oponentovi, aby poukázal 

na některé zjevné vady předkládané práce: 

1) Autor nezkoumá problémy demokracie empiricky, vychází většinou jen z českých 

spisů starší provenience, stranou nechává moderní politologickou literaturu naši i cizí, často 

argumentuje autoritářsky, dogmaticky a někdy nekorektně (příkladem může být 

zdeformovaný obraz liberalismu). 

2) Autorovi v důsledku jeho omezených zdrojů unikají některé aktuální problémy 

demokracie – např. nástup neliberálních demokracií, nebezpečí diktatury menšin, otázka 

demokratického deficitu v Evropské unii, vlivy multikulturalismu na demokracii atd. 

3) Relativisté všeho druhu mohou namítat, že autor vytváří nezpochybnitelnou vizi 

„dobra“ – humanitní demokracii. Co když je to ale omyl, co když je demokracie nepřirozená 

(měla a dodnes má alternativy a mnoho kritiků poukazujících na její četné nedostatky)? Co 

když mravnost a práce, s nimiž má být spojena, jsou jen prázdnými hesly, která jsou 
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neslučitelná s lidskou svobodou? Nekonstruuje autor jen „sluneční stát“, který potlačuje 

přirozené lidské vlastnosti ve jménu abstraktní a lidem málo srozumitelné ideje, která 

nepočítá se skutečnou svobodou lidské volby – hlavně upírá lidem právo si rozhodnout, co je 

„obecné dobré“?  Nedostává se autor do pasti lineárního determinismu, když staví demokracii 

na vrchol společenského vývoje – vždyť se stačí podívat na to, jak špatně funguje. Kde bere 

autor jistotu, že jeho „humanitní demokracie“ bude lepší než stávající „liberální demokracie“, 

kterou odmítá – ta alespoň dává člověku šanci si vybrat, co je „dobro“ a nikomu ho 

nenadekretovává, stačí v ní dodržovat zákony. Skeptik by se otázal: Lze vůbec přísahat na 

slova politiků – zakladatelů první čs. republiky, tj. státu, který selhal a jehož poválečná 

obnova vedená ve jménu hospodářské a sociální demokracie skončila pádem demokracie? 

4) V práci jsou i zřejmé omyly – cechy nejsou předstupeň demokracie, ale 

korporativismu, dělba moci není nepřítelem demokracie, ale překážkou demokratické 

despocie a zárukou právního státu. 

5) Zkostnatěle působí archaický pravopis. Diplomant by si měl vždy zachovat jistou 

autonomii a bezhlavě nekopírovat svého konzultanta. 

I přes tyto nedostatky má Kolářova práce nepopiratelnou hodnotu. Jde o dílo rozsáhlé, 

důkladné a v nejednom ohledu podnětné. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 
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