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Synáčová, Jaroslava, Přechod k demokracii v Chile. Praha: FHS UK, 2006, 40 stran, vč. 3 

stran příloh. 

Hlavním námětem bakalářské práce J. Synáčové je období, kdy se významná jihoamerická 

země (Chile) vracela na demokratickou cestu, jež byla na patnáct let přerušena vojenským 

režimem Augusta Pinocheta Ugarteho. Celá práce, jíž je možno charakterizovat jako 

politologickou esej, má dvě zřetelně oddělené části – teoretickou či teoreticko-

metodologickou a praktickou. Centrálním teoretickým konceptem, s nímž autorka pracuje, je 

pojem tranzice (přechodu), tj. zkoumání mechanismů, které vedou k znovunastolení 

demokratického režimu. Dříve než rozpracovává samotný pojem tranzice, zabývá se 

politickými formami a definicemi pojmů, s nimiž se na tomto poli setkáváme. Stručně 

rozebírá normativní a procedurální přístupy v rámci teoretického studia pojmu demokracie, 

v práci zastoupené především rakouským ekonomem Josephem Schumpeterem, dále Dahlův 

pojem polyarchie a vymezuje pojmy totalitarismus a autoritarismus, laické veřejnosti často 

splývající v pojem jediný. Z práce je explicitně patrné, že tyto a další pojmy nenazírá J. 

Synáčová jako statické modely, nýbrž jako „dynamicky se vyvíjející politické systémy“ (s. 9). 

Za hlavní části bakalářského eseje lze považovat 4. kapitolu (Tranzice, s. 12-24) a 6. kapitolu 

(Chile, s. 25-35). V teoretické kapitole o tranzici si všímá zejména jejích jednotlivých fází – 

liberalizace, demokratizace a nejpodrobněji pak konsolidace, jež se nejvíce dotýká studované 

problematiky. Toto teoretické ukotvení, doplněné ještě například o vymezení jednotlivých 

typů přechodů mezi starým a novým režimem, je pak analyzováno na příkladu jihoamerické 

země. Autorka však nestuduje chilskou tranzici jako nějaký ustálený model, aplikovatelný též 

na jiné latinskoamerické země či jiné země, které v minulosti rovněž přecházely k demokracii. 

Je si velmi dobře vědoma skutečnosti, že Latinská Amerika, zdánlivě představující jednolitou 

realitu, takovým homogenním sociálním, politickým či ekonomickým monolitem nepochybně 

není: „Z hlediska společenských věd představuje Latinská Amerika velice různorodou entitu“ 

(s. 24). Chilskou tranzici pak sleduje v období let 1988 (výchozí bod přechodu) až 2006 a 

střídmým rozborem postpinochetovských prezidentských režimů dochází k závěru, že dnes 

lze již chilskou demokracii považovat za konsolidovanou. 

Celou práci hodnotím poměrně velmi vysoko, autorka si jasně stanovila cíle, jichž chtěla 

dosáhnout, nastoluje několik otázek, na něž hledá odpověď a na něž v závěru explicitně 

odpovídá, někdy snad až příliš kategoricky, což je v sociálních vědách vždy trochu 



nebezpečné. Řada teoretických konceptů je pak aplikována při rozboru „případové studie“ 

(praktická část snad mohla být trochu podrobnější), závěrečné teze jsou zřetelně formulovány.  

Pokud bych měl něco autorce vytknout, mimo již naznačeného určitého nepoměru mezi 

teoretickou a praktickou částí, je to několik zbytečných překlepů, které pak celý text poněkud 

znehodnocují – např.:  „Vojenské junty nejsou aktivně zasahující do politiky jsou v Latinské 

Americe obecně častým jevem, …“ (s. 25), „… vedlo vítězství v bitvě u Youngay“ (s. 28, 

správně Yungay) atd. 

Přes uvedené námitky však práci velmi oceňuji, splňuje kritéria bakalářských esejí, 

doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 40-41 body (známka 1). 
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