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Posudek vedoucího diplomové práce Vojtěcha Šimka  
„Jugoslávie v kontextu totalitních a autoritářských států“ 

 
1. Předložená diplomová práce tematicky spadá do oboru politologie, čemuž do 

značné míry odpovídá rovněž způsob jejího zpracování. Téma bylo zvoleno diplomantem 

samotným jako výraz jeho zájmu o jugoslávský politický vývoj. Převážně samostatně rovněž 

stanovil strukturu práce a práci samotnou sepsal. Role vedoucího se omezovala na konzultace, 

dílčí připomínky k jednotlivým kapitolám a upozornění na některé literární tituly vhodné 

k obecné analýze totalitních a autoritářských systémů. Mé připomínky byly diplomantem 

vesměs akceptovány, jakkoliv mám pocit, že mohly vést k většímu prohloubení některých 

partií práce (viz dále). 

 

2. Svým rozsahem diplomová práce odpovídá stanoveným fakultním požadavkům. 

Totéž platí pro práci se zdroji primárními (především texty ústav, resp. Djilasovy paměti) a 

sekundárními, které jsou korektně citovány. Soubor pramenů čítá více než dvě desítky 

položek, včetně anglicky psaných textů, což lze považovat u diplomové práce na zdejší 

fakultě za slušný standard. Důkladné zpracování tématu by samozřejmě vyžadovalo 

zpracování násobků (nejen) literárních titulů vesměs zahraniční provenience, ambicí 

diplomových prací však má být především prokázání schopnosti zpracování zvoleného tématu 

za pomoci vybraných relevantních pramenů a s formulací vlastních závěrů, k čemuž zde po 

mém soudu došlo.        

 

3. Autorský text je čtivý a dobře srozumitelný, ve srovnání s pracovními verzemi se 

podařilo téměř zcela, jakkoliv ne úplně, odstranit gramatické chyby a překlepy. 

 

4. Práce je rozvržena na hodně stručný úvod, shrnující závěr a šest výkladových 

kapitol. Z nich je první teoretická (definuje totalitní a autoritářský systém), ač ne právě 

šťastně nazvaná, protože o místě Jugoslávie v teorii politických systémů se tu čtenář mnoho 

nedozví. Dalších pět kapitol si chronologicky všímá odlišitelných etap historického vývoje 

Komunistické strany Jugoslávie a  socialistické Jugoslávie (před uchopením moci, budování 

systému, nové cesty v 50. letech, ústup a úpadek). V nich je shromážděn potřebný materiál, 

který však ne vždy je dostatečně vytěžen pro politologickou zobecňující analýzu: spíše tak jde 

o politický vývoj, než o systémovou typologii. Na tu sice autor nezapomíná, povětšinou však 

jen v podobě krátkých shrnutí, což v zásadě platí i o celkovém závěru práce. Souhlasím s ním 
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sice v charakteristice jugoslávské totalitní a autoritářské periody, mohl tak však učinit 

explicitněji v konfrontaci historického materiálu s předem definovanými znaky totalitních a 

autoritářských systémů.   

Jugoslávský ústavní a politický systém byl v minulosti předmětem čilého zájmu 

československých společenských věd, o čemž svědčí např. stati na stránkách časopisu Právník 

od 40. do 70. let minulého století. Velmi významné pro hledání množné inspirace byly ideje 

široce koncipované společenské samosprávy a s ní související korporativní prvky, jež se mj. 

promítly v atypické polykamerální struktuře parlamentů. Zajímavý byl také vývoj 

jugoslávského federalismu směrem ke konfederaci, která se začala jako nefunkční projevovat 

ještě za komunistické vlády, zatímco podobně nefunkční československá federace byla 

v tomto ohledu testována až po pádu předlistopadového režimu. Ani jedno ze jmenovaných 

témat nemusí nijak změnit charakteristiku zkoumaného režimu, měla jim však být věnována 

větší pozornost, a to právě proto, že autor se nakonec věnuje spíše vývoji politického systému 

a metod vládnutí, než jen líčení záchytných bodů pro obecnější politologickou analýzu (jde 

mj. o to, nakolik jsou institucionální změny pouze fasádou vlády komunistické strany, 

případně i jen jejího vůdce, resp. nakolik ovlivňují realitu – československý federalismus 

z těchto hledisek zkoumal německý autor Joachim Amm). 

 

5. Podle mého soudu autor prokázal schopnost orientace v pramenech, jakož i 

schopnost samostatného myšlení při zpracování netriviálního tématu, takže může být 

bezesporu připuštěn k obhajobě své práce. Vzhledem k určitým rezervám ve vytěžení tématu 

navrhuji hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 

 

V Praze dne 30. prosince 2011     

 

           doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 


