Posudek vedoucího na bakalářskou práci Jovany Perovič Racionalita vs. konflikt: terorie
radikální demokracie a její kritika deliberativní demokracie
Formální stránka práce
Předložená práce má 45 stran. Text je členěn na tři kapitoly a úvod a závěr, přičemž členění je
přehledné a srozumitelné. Autorka správně cituje a používá bibliografické odkazy. Jistým
nedostatkem práce je však její jazyková stránka. Při jejím hodnocení vycházím ze skutečnosti, že
autorka není rodilým mluvčím a proto je správné k hodnocení jazykové úrovně přistupovat s větší
shovívavostí než obvykle. Přesto je zřejmé, že jazyková redakce práce by mohla být důkladnější
obzvláště tam, kde jazykové nepřesnosti ztěžují pochopení výkladu (např. u Leforta je místo moci
neobsaditelné a ne neobsažitelné, jak uvádí autorka (str. 26)), nebo hraničí s kolokvialismy (lidská
nátura místo lidská přirozenost (str. 42)).
Obsahová stránka práce
Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila zajímavou, náročnou a aktuální debatu v současné
demokratické teorii, debatu mezi poststrukturalistickými radikálními demokraty a stoupenci
deliberativní demokracie. Ve své práci se více soustředí na první proud, přičemž klíčovými jsou pro ni
postavy Chantal Mouffe a Clauda Leforta.
Autorka nejdříve načrtává základní pojmy, s nimiž Mouffe pracuje (politično, antagonismus,
agonismus a hegemonie), poté se zaměřuji na diskusi o roli konfliktu v liberální demokracii, kde se
snaží na jednu stranu využít způsob, jakým Mouffe pracuje s Carlem Schmittem, a na druhou stranu
odkazuje k Lefortovu pojetí demokracie jako prázdného místo. Posledním krokem argumentace je
pak vztažení tohoto pojetí na diskusi mezi deliberativní demokracií, kde se autorka opírá především o
dílo Seyly Benhabib, a agonistickým pluralismem (Mouffe).
Rekapitulovat zde jednotlivé argumentační kroky nemá smysl. Obecně lze však říci, že autorka
správně pochopila a vyložila klíčové myšlenky autorů, jimiž se zabývá. Přesto se autorka nevyhýbá
několika zkratům například, když při výkladu Leforta zaměňuje ancien régime za totalitní společnost
(str. 26) atd.
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto nemohu jinak než
ji doporučit k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům ji navrhuji ocenit jako velmi
dobrou.
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