
Oponentský posudek na diplomovou práci Venduly Venclíkové Koncepce participativního 

rozpočtování jako inovace demokracie 

Formální stránka práce: 

Předložená práce má 76 stran. Text je kromě úvodu a závěru členěn do tří kapitol. Jednotlivé kapitoly 

jsou dále členěny na podkapitoly. Struktura a členění práce jsou přehledné a srozumitelné. Autorka 

řádně odkazuje a cituje. Jako jediná slabina formální stránky se mi jeví někdy příliš rozvláčný a 

neobratný styl autorky, který ji často vede k pouhému opakování informací. (Např. „Tento koncept 

obsahuje inovativní participativní a deliberativní přístup. Jedná se o snahu inovovat demokracii a její 

principy, proto je na tento přístup v práci nahlíženo jako na způsob inovace současné podoby 

demokracie.“ s. 9) 

Obsahová stránka práce: 

V souvislosti s tzv. krizí reprezentativní demokracie se vynořila řada konceptů a návrhů 

institucionálních inovací, které se pokouší překonat mezeru mezi reprezentanty a reprezentovanými, 

která je konstitutivní pro reprezentativní demokracii. Mezi tyto inovace patří pokusy o 

(znovu)zavedení takových nástrojů jako jsou losování, občanské poroty, různé lidové vetoinstituce a 

v neposlední řadě i participativní rozpočet, který je vlastním tématem práce. 

Samotná argumentace práce je rozdělena na tři části. První část se pokouší na základě odkazů 

k participační a deliberativní demokracii uchopit pojem participativního rozpočtu. Autorka dochází 

k závěru, že, ač se to na první pohled nezdá, tyto dva významné proudy v současné demokratické 

teorii neposkytují dostatek prostoru pro tematizaci participativního rozpočtu. V druhé části se proto 

obrací ke kritické teorii a především k Honnethovu konceptu uznání. Třetí část práce je empiricky 

orientovaná a je rozborem případů participativního rozpočtování v Brazílii, České republice a na 

Slovensku. Autorka se snaží ukázat, že realizace pokusů o participativní rozpočet ve středoevropském 

prostoru se v důležitých ohledech odchyluje od brazilského modelu, což vede k jejich jistému 

znehodnocení a domestikování jejich potenciálu k politické změně. 

Práce je vcelku dobře zpracovaná bez významných nedostatků. Za nejzdařilejší lze považovat její 

empirickou část. Přesto si neodpustím dvě poznámky. Předně výběr autorů a přístupů v rámci 

rozboru  deliberativní a participační demokracie je příliš úzký, což autorce neprávem zužuje i prostor, 

jaký deliberativní a participativní demokracie mohou nabídnout participativnímu rozpočtování. Druhá 

výtka se týká nedostatečného propojení druhé části práce se třetí. Autorka se v druhé části práce 

podrobněji zabývá výkladem konceptu uznání u Axela Honnetha, ale jeho stopy ve třetí části jsou 

velmi řídké a třetí část místy připomíná spíše prostý popis než analýzu konkrétních případů 

prostřednictvím pojmu uznání. 

I přes uvedené výtky považuji práci za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě jako velmi dobrou. 

 

V Praze, 15. 1. 15 
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