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Hned na úvod je třeba předeslat, že přes nespornou sečtělost i dobré úmysly autora, 

předložená rigorózní práce nesplňuje běžné standardy, jež jsou kladeny na práci podobného 

typu. Práci jako takovou není možno doporučit k obhajobě, což ovšem nebrání jejímu 

budoucímu přepracování do přijatelnější podoby. Z tohoto úhlu pohledu nechť jsou tedy 

chápány následující řádky, jež nechtějí odborně dehonestovat autora, ale pomoci mu 

v dalším úsilí. 

Základní nedostatek předloženého „rigoroza“ spočívá především ve velmi nejasném 

vymezení tématu, čemuž odpovídá jak dramaturgické členění práce, tak zpracování 

jednotlivých kapitol od úvodu po závěr. Autor sice v úvodu nastiňuje jistý směr svého 

uvažování („Cílem této práce je ukázat nesnadnou cestu člověka při probojovávání humanity, 

lidskosti na základě ideálu, který je nosným motivem jeho činu, jeho uskutečňování, v boji s 

realitou. Ta někdy bývá brzdou rozvoje člověka, jeho nejdůležitějších postulátů - svobody, 

rovnosti v samotné existenci a spolupráce.“, s. 3 pdf), základní pojmy, stejně jako kritéria 

jejich výběru, metoda zpracování a volba struktury práce zůstávají neosvětleny. Čtenář se tak 

teprve při pozorném čtení postupně dovídá, že „demokracii a humanitu“ autor chápe jako 

v podstatě dějinnou linii, jako kompromis mezi rozumem a vírou, vystupující proti totalitě (v 

autorově pojetí synonymum pro „zlo“ vrcholící ve stalinismu a nacismu). Dějiny jsou potom 

interpretovány jako gnostický zápas „dobra“ a „zla“, kdy jakýsi jejich samopohyb směřuje 

k nadvládě prvního nad druhým (…“jakési světlo, které prosvítá ve tmě středověkého světa, 

postupně slábne - aniž zhasne! - a pak stále více sílí, až tmu pohltí. Jako by šlo o vlnění světla 

- střídání okamžiků zeslabování a zesilování, až světlo nakonec získá převahu nad tmou, i 

když tmu nikdy nedokáže zcela vymýtit ze světa.“ – s. 10 pdf) a kdy „demokracie a humanita“ 

jsou jednoznačně pokrokovým činitelem představujícím vyspělého člověka 21. století.   

Dobré autorovy záměry jsou nezpochybnitelné, nevyčítám mu ani ryze modernistické pojetí 

historického pokroku a víru v něj, avšak koncipování odborného textu jako zápasu dvou zcela 

antagonistických sil, jež jsou naprosto nejasně vymezeny, jež však představují imanentní 

dějinný princip, nemůže obstát. Avšak i kdyby autor upřesnil vymezení základních kategorií a 



definoval „demokracii“ například v liberálně-tržním pojetí a „totalitu“ ve smyslu konceptu 

totalitarismu, nemůže takto vymezené kategorie uplatňovat směrem do minulosti; 

respektive nemůže tak činit v odborném textu. Takový druh textu také nesnese 

dramaturgické kličky, které jsou založeny na přeskakování od obecného vývoje k vývoji 

domácímu (českému, československému). 

Autorovi bych doporučoval, aby se ve svém výkladu omezil na pojetí „demokracie a 

humanity“ Československé republiky a na základě tradičního pojetí „totality/totalitarismu“ 

(viz například úvod Michaela Geyera v knize Za obzor totalitarismu. Praha: Academia 2012) 

popsal peripetie československého vývoje 20. století. Jakkoliv osobně považuji podobné 

pojetí za schematizující, rozhodně je legitimnější, než neobhajitelná koncepce předložené 

práce. 

Zúžením se autor vyhne další výrazné slabině v podobě celé řady historických nepřesností a 

sporných tvrzení (jejich výčet by na tomto místě nebyl funkční, neboť rozporovat by se dal 

prakticky každý odstavec). Při důsledném vymezení „demokracie“ a „totality“ by se tak mohl 

věnovat zajímavému případu, který na sebe dodnes obrací zraky zahraničních badatelů. 

Mohl by se také opřít o systematičtěji studovanou odbornou literaturu a ne o výběr, jenž bez 

nadsázky připomíná knihovnické slovo „volný“. Současně by měl mít autor na paměti, že 

oborný text musí být založen na souvisle pojatém výkladu a nikoliv na častém sledu citátů 

voluntaristicky zvolených autorit.  

Předloženou práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě a na základě zmíněných 

připomínek navrhuji její důsledné přepracování. 
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