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Disertační práce Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo-

populismus a repolitizace ozbrojených sil se věnuje procesu dekonsolidace demokracie ve 

Venezuele v letech 1973-1993. Studie kombinuje teoretické a komparativní přístupy 

vycházející především z institucionální komparativní politologie (v případě analýzy 

systémových a institucionálních okolností analyzovaného procesu), historické sociologie a 

politické teorie (v případě studia fenoménu populismu a neo-populismu) a přístupy standardní 

historické analýzy politických procesů v konkrétním vymezeném období. V teoretické části se 

text zaměřuje na problematiku demokracie v Latinské Americe, na otázky typů politických 

režimů a institucionalizace stranických systémů, vojensko-civilních vztahů a na problematiku 

tzv. prokletí ropných zdrojů. Podstatnou část teoretického oddílu tvoří rozbor fenoménu 

populismu, jeho definice a dosavadního bádání o něm. Historická část je vymezena 

vytvořením petro-státu a bipartismu na stranické úrovni v roce 1973 a rozpadem tohoto 

systému v roce 1993, kdy vlastní strana odvolala prezidenta Carlose Andrése Péreze, autora 

politicky neúspěšné (neo)liberální reformy.  Paralelně je analyzován proces repolitizace 

ozbrojených sil a formování tzv. bolívarovského hnutí v nich. Studie se koncentruje na ty 

aspekty venezuelské dekonsolidace, které vzešly ze samotné politické třídy: frakční a 

generační boje uvnitř stran, snahu zachovat klientelistické vazby a otevření politického 

systému v době klesající legitimity politické společnosti a hlubokých ekonomických 

problémů. Závěrem z hlediska této perspektivy je, že venezuelská politická elita vytvořila 

systém postavený na přílišných společenských očekáváních (rentistická mentalita), 

klientelistickém typu vztahů, daných charakterem ropné renty, a na kanalizaci veškerých 

sociálních požadavků skrze stát a strany. V roce 1989 se nově zvolená vláda pokusila naráz a 

díky autonomii, již jí dával prezidentský systém, všechny uvedené aspekty změnit, což 

narazilo na paralelní odpor všech společenských skupin i politické elity, který nebyl tlumen 

populistickou strategií (na rozdíl od paralelní reformy v Argentině).  Během let 1989-1993 tak 

došlo ke kombinaci protikladného působení politické a ekonomické reformy, které se 

původně měly navzájem podporovat a doplňovat.   


