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Předložená dizertační práce kolegy Peše je textem, který se svým charakterem - a hlavně 

rozsahem – blíží spíše propracovanější diplomové práci a nesplňuje nároky kladené 

v posledních letech na práce tohoto typu jak na ÚPOL, tak na FF UK, nemluvě o požadavcích 

na texty ze společenských věd.  

Problémy práce můžeme shrnout do několika bodů: 

1. Nízký rozsah. 

2. Absence teoretického aparátu a výzkumné otázky. 

3. Ignorování zahraniční a/nebo relevantní literatury. 

4. Nejasnost žánru. 

Ad 1 

Autor posudku neměl možnost vidět práci ve wordové verzi, ale při označení textu a počtu 

znaků se Pešova studie nedostává nijak vysoko nad 150 a určitě pod 160 normostran. To je 

velmi málo, neboť studie má evidentně historický a absolutně neteoretický charakter a 

běžné texty tohoto typu na FF UK, kde má být práce obhájena, jsou výrazně delší. Navíc 

nezanedbatelnou část tohoto rozsahu tvoří velmi špatné a neoriginální kapitoly o 

„strukturálních předpokladech“ přechodu, včetně zahrnutí mezinárodních vlivů, přičemž 

posledně jmenované jsou hodnoceny na základě pouze jedné knihy, navíc učebnicového a 

přehledového rázu (k tomu viz dále). 

Ad 2 

Autor v práci, jež je obhajována na společenskovědní katedře, nepracuje s žádným 

teoretickým aparátem a neklade si jedinou výzkumnou otázku. Jediné, oč mu jde, je analýza 

změny, přičemž náznakem hypotézy je v daném případě teze, že nebylo důležité jenom 

vnitropolitické dění, ale též události mezinárodní (s. 4). Autor tak zcela ignoroval celou řadu 

přístupů, jež mohly udělat ze sondy do regionálního vývoje, společenskovědní text.  

Ačkoli se v textu objevují výrazy jako centrum a periferie, autor s nimi nikde nepracuje ani 

v teoretické, natož ve srovnávací perspektivě. Přitom existují stovky studií, zabývajících se 



nerovnoměrným vývojem a dynamikou politických a sociálních procesů v centru a periferii, a 

jejich vzájemné interakci. Řada regionálních historiků vypracovala vynikající modely pro tyto 

přenosy za francouzské či anglické revoluce, k dispozici jsou obdobné studie nejenom o 

de/instalaci režimů (bohatá produkce o italském fašismu či španělské občanské válce), ale 

též o interakci mezinárodních a regionálních vývojů. Zde se autor mohl (a měl) inspirovat. 

Pokud autor opravdu není zvyklý pracovat se zahraniční literaturou a promýšlet své téma 

v širších souvislostech (což jsou patrně požadavky zcela adekvátní pro získání vědeckého 

titulu), mohl se třeba inspirovat u Josefa Polišenského. 

S ohledem na zmíněný důraz na zahraniční vlivy je zarážející fakt, že autor nevyužil žádnou ze 

záplavy studií o vnějších vlivech na přechody k demokracii. Ty se po léta ignorovaly, 

především díky podceňování mezinárodních faktorů ze strany klasických tranzitologů (hlavně 

Schmittera a O’Donella), ale v posledních letech jde o jedno z hlavních politologických témat. 

Autor pracuje primárně s chováním aktérů a strukturuje historický narativ o politických 

dějinách, vybudovaný na interakci politických hráčů. Jde tedy v zásadě o tradičně 

tranzitologický přístup. Ten však není nikde definován, není reflektována nejnovější 

literatura a debaty k tématu (viz diskuze v Journal of Democracy v uplynulém roce). Místy se 

však v textu objevují strukturalističtější přístupy a širší historický záběr, opět nijak teoreticky 

zakotvený (path dependence, teorie revolucí). Debaty, jichž se účastnila i česká věda, třeba 

Možného aplikace Bourdieho teorie společenského kapitálu, tedy další možný vysvětlující 

rámec, nejsou opět reflektovány. 

V daném případě by se krásně hodil process – tracing. 

Ad 3 

Výše uvedené úzce souvisí s použitou literaturou: její seznam by na ÚPOL v současné době 

neobstál patrně ani v případě bakalářské práce. Jelikož si autor žádné cíle – krom popisu – 

neklade, je „pochopitelné“, že teoretické práce chybí. Ze stejných důvodů chybí studie o 

vztazích center a periferií, revolucích, přechodech, možnostech a přínosu regionálních dějin 

atd. Avšak méně obhajitelné je, když autor, který tvrdí, že za důležité považuje mezinárodní 

vlivy, nevychází z jiné práce než je Brownův přehledový Vzestup a pád komunismu. Brown 

přitom k danému tématu vydal minimálně dvě velmi podrobné studie, zaměřené primárně 

na Gorbačova, a jeho názory se setkávají s řadou odmítavých reakcí. Autor v daném tématu 

vůbec neprovedl základní rešeršní práci, navíc v případě, který je jednou z mála tezí v jeho 

dizertaci. 

Ad 4 

 Z celého textu není jasné, zda autor studii předkládá jako text primárně historický či 

politologický. V případě prvním – pravděpodobnějším - jde o příliš krátkou studii, v níž občas 

absentují odkazy na zdroje a která není nijak zasazena do historiografického kontextu studia 

vztahů centru-periferie či velkých vs. malých dějin. V případě druhém je pak studie zcela 



nedotčena současným stavem teoretického poznání, nepostuluje žádný kauzální vztah, 

nepřináší zobecnitelné závěry, netestuje žádné hypotézy či teorie, nenabízí typologie, ani 

nevysvětluje partikulární výsledek.  

Shrnuto: 

Text kolegy Peše má bezesporu určité kvality. Autor provedl několik rozhovorů s aktéry, 

zpracoval určitý empirický materiál a zasadil svůj text do kontextu úspěšných výzkumů na 

podobné téma v ČR. Avšak: od textu obhajovaného na politologickém pracovišti se očekává 

alespoň minimální teoretické zakotvení, znalost aktuální (či alespoň klasické literatury), 

vymezení problému, jenž je řešen atd., nikoli pouhý popis. Současně pak délka práce 

nedopovídá jejímu narativnímu charakteru.  

S ohledem na požadavky ÚPOL na hloubku a teoretický charakter dizertačních prací, na 

přehled o literatuře k širším aspektům studovaného tématu, nemluvě o požadavku 

badatelské originality, nedoporučuji dizertační práci k obhajobě.    

Radek Buben 


