
Posudek vedoucího diplomové práce Daniela Přibyla  
„Reprezentanti a reprezentovaní: důvěra vs. odcizení“ 

 
1. Daniel Přibyl přišel s představou tématu, v němž by se snoubila politická teorie 

s reflexí současných deziluzí z demokratické politiky, jež mají základ zčásti faktický, zčásti 

plynoucí ze zklamaných iluzí. Konkrétní formulace názvu vzešla z dohody nás obou. 

Každopádně od formulace záměru, resp. jeho cizelování při prezentaci na vědeckém semináři 

katedry politologie a sociologie, k dokončení práce byla cesta poměrně dlouhá a zabrala také 

poměrně dost času. Oceňuji nicméně diplomantovo nasazení a étos, s nímž se svého tématu 

zmocňoval. Nevznikla tak víceméně odosobněná práce akademická, ale ani jen nerealistický 

angažovaný esej. 

 

2. Průběžně jsem četl zpracovávané kapitoly, jejich soubory, prováděné revize, 

formuloval k nim připomínky, případně doporučení ke změnám a zpřesněním. Diplomant 

reagoval vstřícně a svůj text s mými náměty konfrontoval.  

 

3. Autor shromáždil množství materiálu, jejž postupně zpracovával, třídil a nakonec i 

vypouštěl. I tak je diplomová práce se 120 stranami autorského textu co do rozsahu zhruba 

dvounásobná oproti průměru katedry.  

 

4. Členěna je maličko atypicky, když po prologu, vyjasňujícím základní téma důvěry a 

odcizení mezi těmi, kteří ve smyslu klasické teorie reprezentace mají být jedním tělem a 

jednou duší, následuje úvod věnovaný vymezení demokracie. Upozorňuje se zde nejen na 

rozdíly mezi reprezentativní a přímou demokracií, ale i na rozdíl mezi demokracií jako 

ideálem a realitou (Dahlova polyarchie). Následují kapitoly věnované elitám, reprezentaci, 

politickým stranám jako takovým a jejich hospodaření a financování zvláště, volbám jako 

institutu, volebním systémům a volbám u nás (spíše volební systémy než voličské chování, 

kampaně apod.). Autor sleduje svou základní myšlenku, tedy tezi o demokracii zahrnující 

elitářský či oligarchický komponent, v současnosti se zvrhávající a vedoucí k odcizení mezi 

reprezentanty a reprezentovanými. Současně hledá dílčí terapie na poli fungování politických 

stran nebo volebních systémů. 

 

5. Vzhledem k povaze tématu by referenční literatura mohla být bezbřehá. Autorův 

seznam literatury dozajista bezbřehý není, zahrnuje však relevantní tituly, jejichž 



prostřednictvím se navíc dostává i k řadě dalších autorů, často klasických. Nejrůznější zdroje 

(knihy, články, na internetu publikované analýzy aj.) průběžně a efektivně využívá a korektně 

cituje. 

 

6. Po jazykové stránce je diplomová práce více než uspokojující, volně plyne, neruší 

stylistickými vadami; nakonec se snad podařilo odstranit i překlepy.   

 

Neshledávám nic, co by bránilo připuštění diplomové práce k obhajobě. V jejím 

průběhu bychom se mohli podrobněji věnovat třeba oněm základním pojmům, důvěře a 

odcizení, a jejich vztahu k demokratické teorii a praxi. 

 

 

V Praze dne 1. dubna 2015 

 

            doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 
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