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Vymezení tématu 

Jako téma diplomové práce jsem zvolila téma teorie deliberativní demokracie a demarchie. 

Obě teorie jsou alternativními teoriemi demokracie a vycházejí z předpokladu, že klasické 

demokratické volby mají řadu deficitů, které je možno zmírnit či úplně omezit. Součástí práce 

proto bude i nahlédnutí na nejvýraznější kritické argumenty vůči reprezentativní demokracii.  

Oba alternativní koncepty budou představeny na základě odborné literatury a budou 

konfrontovány s praktickými možnostmi realizace. Cílem práce je do hloubky rozebrat oba 

koncepty a podrobit je kritice. Práce bude rovněž zkoumat, zdali alternativní koncepty 

přinášejí řešení problematických aspektů demokratických voleb. 

Vzhledem k rozsahu literatury na téma teorie deliberativní demokracie bude této teorii 

věnována větší část práce. Tato teorie byla rozvinuta mnoha autory, z nichž každý přináší na 

věc svůj vlastní náhled. Pro důkladný rozbor tohoto konceptu budou v práci vyloženy všechny 

důležité dostupné teorie deliberativní demokracie. Práce se tedy pokusí o zahrnutí teorie podle 

Jurgena Habermase, Jane Mansbridgeové, Smitha Gramama a v neposlední řadě také podle 

Johna Dryzeka.  

Druhá část práce se bude věnovat konceptu demarchie. Tento koncept je poměrně méně 

rozvinutý než koncept deliberativní demokracie a z hlediska teorie demokracie také 

problematičtější. V této části práce bude rozebráno zejména dílo Johna Burnheima, dále bude 

též použito dílo Martina Briana.  

Cíl práce 

Cílem diplomové práce bude kriticky zhodnotit vybrané alternativy demokratických voleb. 

Práce si rovněž klade za cíl představit možné využití teorií či jejich prvků v reálném 

demokratickém politickém systému. Práce se pokusí odpovědět na otázku, zdali zkoumané 

koncepty mohou nabídnout řešení kritizovaných aspektů demokratických voleb a zdali 

skutečně může existovat realizovatelná alternativa demokratických voleb. 

Výzkumné otázky: 

1) Přinášejí alternativní koncepty řešení nedostatků klasických demokratických voleb? 

2) Jsou koncepty deliberativní demokracie a demarchie realizovatelnou alternativou? 
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Postup zpracování 

Práce bude postupovat metodou kritické analýzy dostupné literatury. Vybrané koncepty 

budou nejprve do detailu rozebrány, následně pak postaveny do dialogu s klasickými volbami 

i mezi sebou navzájem. Koncepty budou kriticky zhodnoceny jak z hlediska teoretického, tak 

praktického. 

Předpokládaná osnova práce:  

1)Úvod a představení nejdůležitějších kritik demokratických voleb 

a) Stručný úvod do klasické teorie demokracie 

b) Problematické aspekty klasické teorie demokracie 

2) Koncept deliberativní demokracie 

 a) Kritika demokratických voleb z pohledu teorie deliberativní demokracie 

b) Rozbor teorie deliberativní demokracie 

3) Koncept demarchie 

a)Kritika demokratických voleb z pohledu demarchie 

b) Rozbor teorie demarchie 

 

4) Možnosti reálného uplatnění teorie deliberativní demokracie a demarchie 

5) Kritické hodnocení teorie deliberativní demokracie a demarchie 

6) Závěr  
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