
Posudek oponenta na práci Barbory Sedlářové Demokracie v Iráku?  

V práci o 112 stranách se kolegyně Barbora Sedlářová věnuje novodobé historii Iráku od roku 

2003 do 2010. Kolegyně se snaží pracovat s koncepty změn režimů, konsociační demokracie a 

nedemokratických režimů. Z hlediska formální stránky text splňuje požadavky diplomové práce, až na 

výjimku nevhodně uváděné literatury citované prostřednictvím dalších textů. Bohužel, o jazykové a 

obsahové stránce se již podobné hodnocení nedá vydat. Poměrně signifikantní pro úroveň textu je 

jeho samotný začátek, v němž se kolegyně odkazuje k článku novináře z časopisu Respekt (není zde 

hodnocena úroveň tohoto týdeníku, ale samotný fakt, že kolegyně na místo odborného článku, 

monografie zvolila ne-odbornou úroveň českého periodika). 

Co se týká formální a jazykové úpravy, je nutné při hodnocení závěrečných prací brát v potaz 

občasné přehlédnutí gramatických chyb a stylistických neobratností. Bohužel, text kolegyně Barbory 

Sedlářové obsahuje příliš velké množství chyb, a je proto nutné na ně poukázat v posudku její práce. 

Jako příklady lze uvést „USA se snažily svrhnout Husajna mimo jiné tím, že shromáždily exilové 

skupiny a otevřeně je podorovali (y).“ „Mezi nejvýznamější (skupiny) patřili (y)..“; ..15% irácké 

populace opustila (o); 60% obyvatelstva byla(o) závislá(ých) (vše na str. 25); „pernamentní“ (str. 69); 

„..ty sice v zemi zůstali(y) krátce (Revoluční gardy) (str. 28). Ve větší než únosné míře pro úroveň 

diplomové práce se v textu vyskytují krátké věty jednoduché typu: „Kriminalita nemohla být 

vyšetřována a tedy postihována“; „Věznice byly otevřeny.“; „Celá města se ocitla bez policie“; „V Iráku 

se rozmohlo rabování“ (vše v rámci jednoho odstavce na str. 55). K hodnocení formální části je nutné 

dodat špatně uvedené publikace v seznamu literatury. Kolegyně zde uvádí díla klasických autorů, 

avšak pouze prostřednictvím českých publikací, např. kniha Roberta Dahla Demokracie a její kritici je 

uváděna prostřednictvím publikace Marka Ženíška „Přechody k demokracii v teorii a praxi“. Tento 

model kolegyně opakuje několikrát. Seznam literatury, obzvláště se zaměřením na stěžejní klasické 

práce se nám zúží na několik českých publikací Dvořáková, Kunc; Ženíšek; Balík, Kubát. Takováto 

redukce a absence práce s původní literaturou se nutně projevila na úrovni textu.  

Z hlediska kvality obsahu práce si kolegyně již podivně stanovila samotné hypotézy. Zejména 

druhá hypotéza není hypotézou: „Druhá hypotéza se bude týkat typu demokracie,.... Předpokladem 

bude, že se jedná o demokracii konsociační“. Odkaz na používání konceptu konsociační demokracie 

není hypotézou. Od studujících se v závěrečných pracích očekává, že si osvojí schopnost pracovat 

s teoretickými koncepty, které jsou předmětem výuky. Charakteristice nedemokratického režimu 

Saddám Husajna věnuje kolegyně pouhou jednu stranu. Podle jejího závěru kombinoval Husajnův 

režim prvky totalitarismu a autoritářství, což je základní nepochopení samotných konceptů. 

V literatuře kolegyně uvádí dílo Linze a Stepana Problems of democratic transitions and consolidation, 

kde operují s termínem sultanismus, jehož definiční znaky Husajnům režim splňoval nejlépe. To 

ukazuje na hrubě nedostatečnou práci s tímto dílem. Jako další ukázkou neschopnosti pracovat 

s koncepty politické vědy je použití definice národa podle encyklopedie Diderot. Nedostatečná práce 

s literaturou je jednou z hlavních výtek předkládané práci. Kapitola k změnám režimů nebo k definici 

demokracie je složena převážně z citací klasiků, ale prostřednictvím českých publikací. Většinově 

nízká úroveň interpretací českých autorů má logicky dopad na kvalitu práce. Pro ukázku zmiňuji jednu 

citaci odkazující se ke kolegovi Ženíškovi: „Freedom House hodnotí svobody a ne demokracie“ (str. 

66). Jedná se o naprosté nepochopení indexu Freedom House způsobené špatně zvolenou 

literaturou. Přestože se kolegyně věnuje definici demokracie, žádnou z uvedených definic pro 

charakteristiku Iráku neuvádí. Stejně tak nepoužívá jazyk teorií změn režimů. Uvedení těchto kapitol 



v textu je tedy zcela redundantní. Obdobně nepochopitelnou částí je kapitola věnovaná stranickým 

systémům (3.10.). Jako poslední ukázkou nízké kvality práce je kapitola věnovaná současnému 

iráckému politickému systému (3.5.), která začíná otrockým vyjmenováním počtu poslanců a 

jednotlivých kapitol irácké ústavy (str. 66). V podobně pozitivistickém popisu se nese celá kapitola. 

Tato úroveň zpracování bohužel nedosahuje nároků na studentku politologie v magisterském cyklu.  

Dnešní události v Iráku jednoznačně ukázaly, že studovat irácký režim nástroji pro demokracii 

je naprosto nevhodné. Bohužel, nevhodné zvolení samotných konceptů je v práci kombinováno 

s naprostým nepochopením kategorií jako totalitarismus, autoritářství a změny režimů, stejně jako 

s neschopností pracovat s texty původních autorů, autorek. Nízkou úroveň práce v jejím závěru 

korunuje věta „Ale toto jsou jen domněnky, které nemohu doložit“ (str. 82).  

Na základě nízké kvality obsahu práce i jejího jazyka ji nedoporučuji k obhajobě.   

 

 

 

V Praze dne 20. června         Štěpán Drahokoupil  

 

 


