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Práce Štěpána Suchého je textem, jehož hodnocení je třeba rozdělit do dvou částí, z nichž 

každá vykazuje jinou úroveň kvality. První je stránka obsahová, jež zahrnuje samotné téma, 

jeho vymezení, autorův přístup, množství zpracovaných zdrojů, orientaci jak v teoretické 

literatuře, tak v politické dynamice a reáliích zkoumané oblasti (Střední Asie, pohříchu se 

nám tento termín neobjevuje v názvu).  

Stránkou druhou je samotné konečné zpracování, tedy jazyková úroveň, stylistika a míra 

překlepů či chyb ve jménech. Zatímco na prvním poli si Š. Suchý vedl výborně, pole druhé 

zjevně podcenil a kvalita celé studie je snížena řadou formálních nedostatků a viditelných 

gramatických chyb. 

Autor se ve své práci věnuje fungování neformálních institucí v neopatrimoniálních režimech 

Střední Asie. Jeho výchozím teoretickým rámcem jsou současné neoinstitucionální přístupy 

ke studiu autoritářských (ale též tzv. hybridních) režimů, které zdůrazňují jejich 

institucionální podobu a nepodceňují, na rozdíl od klasiků na tomto poli studia, jejich 

formální, ale též neformální struktury. Zatímco klasická literatura se koncentrovala na takové 

faktory, jakými byly míra mobilizace, (ne)přítomnost ideologie či stupeň pluralismu, 

současné přístupy zohledňují především institucionální aspekty a vycházejí výrazně z teorie 

racionální volby. Je třeba ocenit Suchého orientaci v této nejnovější literatuře, jejíž 

zevrubnou znalost v práci plně prokázal. Seznam autorem přiložené literatury je vysoce 

reprezentativní. 

Autorem zkoumaným regionem je Střední Asie. Jak Suchý konstatuje: „Střední Asie poskytuje 

ideální matérii ke zkoumání předpokladů teorie autoritářských institucí o tvorbě institucí a 



případném charakteru sdílení moci“. V rámci samotného regionu pak autor zkoumá 

Uzbekistán a Kyrgyzstán. Pravda, výběr těchto dvou zemí by měl být více vysvětlen již v 

úvodu, byť z následného textu je zřejmý. Suchý provede čtenáře danou oblastí opravdu 

důkladně a věnuje se takovým klíčovým faktorům jako je způsob volby zastupitelských 

institucí, jejich úlohy, pravomoci prezidentů či (ne)existence dominantní strany. Jádrem 

studie však je úloha parlamentu v daných typech politického zřízení. 

Vadou na kráse vysoce nadprůměrného textu, v němž autor prokázal nesporné badatelské 

kvality, je místy pokulhávající stylistika. Byť autor tohoto posudku nemá rád jazykové 

„puristy“ a domnívá se, že národní obrození opravdu skončilo, následně citovaná věta by 

mohla být více „čapkovská“ či „poláčkovská“ a méně „společenskovědní“. Viz strana 99 kde 

najdeme tento nevábný větný útvar: „Patronklientské vztahy však v logice prebendalismu a 

masového klientelismu stojí mimo formální rámec v neformální sféře, kdy loajalita spočívá 

na základě množství identit a instrumentů, v interakci s formální institucí se řadí do soutěživé 

interakce či případně do nahrazujícíinterakce, jak popsal Radnitz (2010) na roli patronů 

v komunitě.“ Na jiných místech pak najdeme některé pravopisné hrubky a shoda podmětu 

s přísudkem rozhodně nedosahuje shody V. Klause s kardinálem Dukou. 

Navzdory výše uvedenému je text Š. Suchého vysoce nadprůměrnou prací, postavenou na 

hlubokém zájmu o analyzovanou oblast, která vychází z nejnovější literatury. Navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

 

 


