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Bohužel musím hned v počátku mého posudku konstatovat, že studie nesplňuje 

požadavky na odbornou práci. Čtenář marně hledá na začátku práce úvodní kapitolu, kde 

by se seznámil s přesným vymezením tématu zkoumání a cílem práce (název práce je velmi 

obecný a široký), v jakých jednotlivých a návazných krocích (a z jakých důvodů) bude 

autor postupovat a jaké metody ve své práci využije. Stejně tak na konci práce chybí závěr, 

kde by autor jasně a přehledně shrnul výsledky, ke kterým ve svém bádání dočetl. To jsou 

základní parametry, jež mimochodem musí splňovat již bakalářská práce,  jejichž absence 

je u rigorózní práce zarážející. Práce tak spadá do oblasti esejistiky, nikoliv odborné studie.   

 Toto nevymezení předmětu zkoumání není jen opomenutím v úvodu, ale pak se dále 

promítá i do obsahu práce. Ani samotné kapitoly práce neumožní čtenáři pochopit, co 

přesně chce autor zkoumat. Text je nestrukturovaný, s výrazným množstvím citátů, které 

jsou sice sami o sobě zajímavé, ale postrádají velmi často jak začlenění do kontextu, tak 

především následný autorův komentář a analýzu - poučený a znalý (soudobých) teorií, v 

kterých by byly dané citace interpretovány. Autor by si také neměl plést asociaci k textu s 

jeho interpretací.   

A zde se ukazuje další výrazný nedostatek práce. Ačkoliv autor bezpochyby přečetl 

rozsáhlé množství literatury, ta je velmi eklektická a výrazně v ní postrádám studie, které 

jsou klíčové pro uchopení dané problematiky - navíc některé z nich jsou k dispozici v 

českém jazyce. Tak například z oblasti (antické) demokracie se jedná v češtině o následující 

práce:  Jochen Bleicken: Athénská demokracie; Robert Dahl - Demokracie a její kritici 

(plus další dva jeho tituly); Palle Svensson - Teorie demokracie; Schumpeter - 

Kapitalismus, socialismu a demokracie, Giovanni Sartori - Teoria demokrácie (slovensky);  

Ian Shapiro, Jurgen Habermas: Teorie demokracie dnes. A stejně tak by se dalo uvést 

několik článků v českém jazyce - což navíc ukazuje, že autor nepracuje s odbornými 
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politologickými a sociologickými časopisy. A skutečnost, že v práci zkoumající vztah mezi 

demokracií a totalitarismem není uveden (a klidně to mohlo být i kriticky) Popper, je 

poněkud zarážející. To stejné, jen ve výraznější míře, platí i pro výběr cizojazyčné 

literatury. Jeden příklad za všechny: při rozboru demokracie v Athénách použije autor 

slovník z roku 1973 či populární práci "Umění vládnout", ale stěžejní anglicky psané práce 

o daném tématu (Paul Woodruff, Ellen Wood, Robin Osborne, Paul Cartledge, Paul 

Cartledge) nezná. Bez nich ale není možné plně porozumět diskusím o problematice tohoto 

typu demokracie. To svědčí o nedostatečné rešerši potřebné literatury před samotným 

začátkem práce. Použitá literatura se tak jeví jako náhodně vybraná, bez logiky a 

dostatečné orientace v oboru.  

Práce je tak v důsledku výše zmíněného nedostatku tudíž i teoreticky nezakotvena. 

Čtenář se nedozví o zásadních teoriích a sporech v diskusích o demokracii, např. 

participativním pojetí demokracie versus pojetí elitistickém či deliberativním pojetí versus 

pojetí tradičním. Stejně tak není řádně teoreticky uchopen rozdíl mezi liberální demokracií 

a neliberální demokracií (zásadní Zakariova práce není uvedena) či není důkladně 

zpracováno napětí v liberální demokracii mezi demokratickými prvky ve smyslu 

kolektivního rozhodování versus prvky liberálními jako je vláda zákona či důraz na 

individuální práva. Tato témata se v citacích objeví, ale autor je nedokáže podchytit a 

zpracovat.  

 Na závěr mého posudku ale je třeba uvést i jeden výrazně pozitivní rys práce – a to 

je autorovo zaujetí. Autor v práci „nechal své srdce“, což. velmi často u odborných studií 

schází. Bohužel to však nestačí. Musím proto s lítostí konstatovat: 

Práce nesplňuje požadavky kladené na rigorózní práci a nedoporučuji ji k obhajobě. 
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