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1. Marek Lisý si ze seznamu vypsaného katedrou vybral téma případové studie 

autoritářského režimu, pro kterou zvolil Rakousko 30. let 20. století. Příklad je to pro nás 
zajímavý, neboť jde o sousední zemi se společnou minulostí, navíc zemi v lecčems pro 
evropský vývoj ve 20. a 30. letech minulého století typickou. Zajímavou otázkou by ostatně 
rovněž bylo, nakolik zkoumaná etapa poznamenala tvář rakouské politiky a společnosti vůbec 
po 2. světové válce (Proporzdemokratie, vztah k minulosti). To by se však již jednalo o jinou 
práci.  

2. Diplomant postupoval značně samostatně, v tematice se dobře orientoval. 
Konzultace byly jen příležitostné. Mohl jsem sledovat postupný zrod diplomové práce a 
připomínkovat ji; na mé podněty diplomant reagoval vstřícně. 

3. Diplomová práce jeví se mi být zřetelně nadprůměrnou. Týká se to rozsahu (téměř 
80 stran autorského textu), citované literatury (politologické, historické, věnované ústavním 
dějinám, v češtině i němčině, zahrnující velké postavy politické vědy jako jsou G. Sartori a J. 
J. Linz, jakož i relevantní literaturu tuzemskou), instruktivních příloh s tabulkami, schématy a 
grafy, ale i poznámek pod čarou, které tu neslouží primárně účelům citačním (cituje se podle 
norem běžných v ostatních společenských vědách, tj. zejména v závorkách v textu), nýbrž 
informačním (biografické údaje, někdy celá hesla aktérů příběhu). Překlepy a podobné vady 
textu při úpravách pracovních verzí zmizely. 

4. Diplomová práce je čtivá a informačně hutná. Systematicky je rozčleněna na čtyři 
části: úvod; představení různých definicí autoritativních a totalitních režimů; přiblížení 
rakouských ústavních, politických a společenských poměrů po roce 1918; líčení autoritativní 
periody ve 30. letech; závěr.  

Autor sice především plasticky popisuje děje a osoby, všímá si však rovněž ústavních 
faktorů, postavení institucí, povahy politických stran a jejich vzájemných vztahů (sloupová 
politická kultura, nadto adversárně vyhraněná). Zvláště v závěru se setkáme se zobecňujícími 
syntetickými soudy, které naplňují samo téma diplomové práce, tedy zodpovězení otázky, 
zda, proč a nakolik je Rakousko autoritářským režimem. Diplomant je sympaticky 
rezervovaný vůči nadmíru podrobným klasifikacím různých politických systémů a režimů, 
neboť někdy by to znamenalo až vznik jednopřípadových „škatulek“.            

5. Diplomová práce nejspíše není objevná ve smyslu odhalení něčeho dosud 
netušeného. Prokazuje však velmi dobře autorovu schopnost pracovat s tuzemskými i 
cizojazyčnými texty různého odborného profilu, a to včetně textů právních, analyzovat je a 
vykládat, resp. opatřovat výklad vlastními postřehy.    

 

Vůči práci nemám konkrétní připomínky, těším se na rozpravu při její obhajobě. 
V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji diplomovou práci hodnotit jako „výbornou“. 

 

V Praze dne 22. května 2013 

 

       doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.  


