
Oponentský posudek na práci Daniela Přibyla s názvem „Reprezentanti a reprezentovaní: důvěra 

vs. odcizení“ 

 

Autor se ve své, rozsahem značně nadstandardní práci čítající 120 stran vlastního textu, věnuje 

většímu počtu témat, která podle něj souvisí se vztahem reprezentovaných a reprezentantů. Zabývá 

se definicí demokracie a její současnou podobou, podílem občanů na vládnutí, otázkou elit a jejich 

role ve společnosti, modely reprezentace, politickými stranami a jejich financováním, volebními 

systémy a volbami. Práci zakončuje diskuzí nad návrhy na změnu volebního systému České republiky. 

Už se samého výčtu témat je zřejmé, že autor buď musí sepsat knihu, nebo se bude pohybovat jen 

víceméně po povrchu. Toho si je ostatně také sám vědom, když v závěru své práce píše, že 

„Problematika, které jsem se dotkl, se zdá býti téměř nekonečná a nevyčerpatelná, z každého jednoho 

tématu, kterého jsem se ve své práci dotkl, by šlo nepochybně vzniknout nejedna velmi kvalitní a velmi 

obsáhlá samostatná práce.“ Jakkoli má samozřejmě autor právo pojmout zpracovávané téma podle 

svého uvážení, považuji právě toto rozhodnutí za klíčové a z mého pohledu nepříliš šťastné. 

Z jednotlivých kapitol, tj. zpracovávaných podtémat, je přitom zjevné, že autor je schopen předestřít 

daný problém a vyjádřit k němu svůj vlastní kritický názor. Bohužel se pravidelně zastaví na úrovni 

učebnice, tj. na základní úrovni, i když by bylo zajímavé uvažovat dál. Souhlasím s autorem, že 

zvolené téma má široké souvislosti a není možné ho pojmout bez příslušného kontextu, domnívám se 

nicméně, že stručněji představený kontext a soustředění se na hlavní z problémů (ostatně, který to 

podle autora je?) by ve výsledku vedl k zajímavější a snad i přínosnější práci. Navíc, i přes zmíněný 

výběr témat mi není jasné, proč nejsou součástí výběru také např. média, reforma státního 

zastupitelství, služební zákon, posílení NKÚ či posílení nezávislosti justice (která mj. posuzuje volební 

spory). 

Z textu práce je nicméně zjevné, že splňuje základní náležitosti kladené na diplomovou práci. Autor si 

osvojil díla vybraných autorů a s jejich pomocí pojednal výše uvedená témata. Práce splňuje i 

formální náležitosti, byť je možné zformulovat dílčí výhrady. Jazykově se např. do přiměřeně vědecky 

psané práce autorovi občas dostávají výrazy jako „tato definice se mi velmi líbí“ (str. 7), „vypíchnout“ 

(str. 12) či „vykouknout“ (str. 70), poněkud zvláštně také působí používání slov psaných kapitálkami 

uprostřed vět (např. str. 10). Čtenář by také jistě ocenil, kdyby některé strany (např. str. 11) byly 

členěny na odstavce; nekonečný proud textu má tendenci ubíjet či vést k rychlému (tudíž i 

povrchnímu) čtení. 

Jako dílčí připomínky (a otázky k obhajobě práce) formuluji následující: 

1. Čím doložíte, že je česká veřejnost v politice „spíše pasivním aktérem“? (str. 15) a že se 

„bariéra mezi občanem a politikem“ prohlubuje a politika se lidem stále více odcizuje (str. 16, 

ale též 76 a 122)? Máte pravdu, že bariéra i odcizení existuje, jsme ale svědky jejich 

zvětšování? 

2. Podobně tak na str. 19 mluvíte o „komplexní nedůvěře občanů ve veřejné instituce“. Přitom 

ale např. důvěra v soudnictví, policii či armádu v ČR v současnosti přesahuje 50 %, což nelze 

považovat za „komplexní nedůvěru“. 

3. Můžete účast u voleb do Poslanecké sněmovny zařadit do mezinárodního kontextu? (str. 16) 



4. Můžete se blíže vyjádřit k uplatnění principu vůdcovství v české demokracii (mluvíte o něm 

jen obecně na str. 30). 

5. Co mají podle vás v situaci, kterou jste ve své práci popsal, dělat občané, kteří nechtějí zůstat 

pasivní? 

 

V Praze dne 10. dubna 2015     JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 


