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Na rozsáhlém počtu stran předložil kolega Drahokoupil vysoce nadprůměrnou a originální
diplomovou práci, věnující se jednomu z nejaktuálnějších, nejproblematičtějších a
„paradigmaticky“ nejméně zakotvených problémů současné komparativní politologie, totiž
konceptualizaci tzv. hybridních režimů.

Drahokoupil přistoupil k práci velmi zodpovědně. Prostudoval všechnu relevantní (i
irelevantní) zahraniční literaturu, jasně si stanovil metodologická východiska, vymezil pojmy,
popral se s problematikou konceptualizace v politologii (výborná je jeho práce s Collierem a
Mahonem). Právě metodologická část díla je patrně nejlepší (především s ohledem, že takto u
nás nepracují ani sebe si vážící odborníci).

Poté nás již autor provádí širokým spektrem definicí a konceptualizací, přičemž sám je
schopen tyto seřadit do jednotlivých rodin a skupin. Jména jako Schedler, Way, Geddes či
Snyder jsou notoricky známá a s jejich pracemi nakládá Drahokoupil výborně.

Nejoriginálnější částí studie je pak Drahokupilovo zpracování kompetitivního autoritářství,
empiricky podpořené sondami do peruánské a ukrajinské situace.

Na Drahokoupilově textu je třeba ocenit i jiné aspekty: především opatrnost a soudnost, s níž
překládá některé v češtině nezavedené terminy techniky z anglosaské politologie, jakými jsou
třeba „fallacy of electroralism“ či „tutelary democracy“. V případě prvního je jím použitý
termín „past elektoralismu“ naprosto výstižný a odpovídá logice, se kterou ho Terry Karl
použila. V případě termínu druhého je jeho „anglismus“ „tutelární demokracie“ taktéž na
místě, přičemž autor jasně napíše, že na odpovídající a zavedený český výraz si budeme

muset počkat. Zde bych dodal: tutelární demokracie je naprosto vhodná. V případě
„elektokratické vlády“ si jist úplně nejsme, ale sám jsem (zatím) nic nevymyslel.

Obecně, Drahokoupilův text je prakticky na profesionální úrovni. Autor pouze neuvádí
koncepty a teoretické přístupy, ale dokáže s nimi pracovat, chápat jejich logiku,
shromažďovat je do kategorií a ukázat též jejich aplikaci na konkrétních příkladech.

Text jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji uznat ho jako rigorózní práci.
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