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Posudek bakalářské práce  
Jarka Synáčová, Přechod k demokracii v Chile, 40 str. rkp.  
 
 Jarka Synáčová si vybrala za téma své práce problematiku, která přitahuje díky specifické 

situaci Chile především v latinskoamerickém kontextu americké i evropské politology. Chile 

patřila až do roku 1973 k  „netypickým“ zemím regionu a byla zde dávána za příklad 

funčnosti demokratického systému v Latinské Americe. Armáda se značnou autoritou u široké 

veřejnosti nezasahovala do politické sféry  (toto konstatování neznamená, že by její 

představitelé nepřijímali v některých případech úkoly, jejichž plnění mělo vysloveně politický 

charakter) a právě proto byla přijata akce proti Allendově vládě nejen v Chile, ale v celém 

světě s takovým překvapením. Stejně nestandardtně si ovšem počínala armáda v druhé 

polovině osmdesátých let, kdy vypsal Augustino Pinochet, aniž by byl jeho režim ohrožován 

významnějším odporem na domácí scéně, referendum o další podobě země a jeho výsledky 

pak respektoval. Autorka textu pak sleduje přeměnu Chile z autoritativního v demokratický 

stát, který je opět prezentován jako příklad pro region. 

  Základní problém práce spatřuji v její nevyváženosti. Synáčová věnovala víc než polovinu 

textu teoretickým otázkám počínaje zkoumání politických forem a konče typologyí přechodů 

od režimů autoritativních k režimům demokratickým a na analýzu chilského případu jí pak 

zbývalo velmi málo prostoru.   

  Autorka si přitom uvědomovala, že pro pochopení chilské situace v roce 1973 a poté i 1988 

je nezbytné zmínit historický vývoj vedoucí k těmto datům. Učinila tak na str. 24 a 25, kde se 

pokouší nastínit charakteristické rysy Chile a reginu v 19. a 20. století. Tento nadlidský úkol 

nemohl dopadnout dobře protože Synáčová musela generalizovat v míře, která realitu nutně 

zkresluje. Pokud tak např. konstatuje, že v Latinské Americe najdeme „oblasti, kde je původní 

obyvatelstvo dávno integrovanou složkou populace“ (str. 24), měly by říci, které oblasti to 

jsou, obávám se, že hledala dobrý příklad opravdu těžko. V následujících větách pak píše o 

krachu demokracie ve většině latinskoamerických zemí ve dvacátém století, „ačkoli se téměř 

všechny mohly pyšnit víc než století starou demokratickou tradicí“(tamt.). Pokud však něco 

charakterizuje latinskamerickou realitu sledovaného období, jsou to pokusy o zřízení 

demokratický režimů, končící zpravidla vojenskými puči a nastolením režimů autoritativních. 

Velmi komplikovanou otázku, jíž Synáčová zmiňuje v podkapitolce Tradice úcty k armádě 



(str. 24) představuje místo armády v latinskoamerické společnosti. Nesdílím autorčino 

přesvědčení o  úctě k ozbrojeným silám v Latinské Americe. Patrně ji zmátl výjimečný 

příklad Chile, kde armáda skutečně požívala značné vážnosti (tady lze také hledat podle mého 

názoru příčinu relativně malého odporu chilské polečnosti proti Pinochetovi). Ve většině zemí 

si veřejnost ani politické elity nedělaly ani v období bezprostředně po válkách za nezávislost o 

armádě žádné iluze a tomu odpovídalo i financování ozbrojených sil popř. pokusy o jejich 

nahrazení oddíly milice či policie. Pokud pak věnovala Synáčová pozornost i problematice 

presidentského období José Manuela Balmacedy, měla zmínit i mezinárodní rozměr jeho 

konfliktu s parlamentem. Totéž konstatování ovšem platí, a ještě ve větší míře, při sledování 

chilské problematiky v poslední třetině dvacátého století. Při vývoji v Chile hrál mezinárodní  

kontext nemalou roli.    

  Práce si přesto zaslouží ocenění. Synáčová se snažila nastínit teoretická východiska, sloužící 

potom zkoumání konkrétního vývoje v Chile. Vzhledem k prostorovém omezení a patrně i 

časového tlaku však převažují v druhé části práce obecné závěry nad analýzou 

demokratizačního procesu. Přes tyto nedostatky však dopručuji práci k obhajobě a navrhuji 

hodnotit 25 kredity. 
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