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Eliška Bicková: Tea Party v kontextu ideologické polarizace americké politiky
(magisterská diplomová práce, termín obhajoby LS 2013/2014)
(posudek vedoucího vypracoval Doc. PhDr. Miloš Calda)

Charakteristika práce:
Cíl: Svůj cíl uvádí autorka poněkud obezřetně takto: „Tato práce si neklade za cíl analyzovat
veškeré aspekty působení hnutí a jejich dopad, spíše se zamýšlí nad možnými skutečnými,
často i jejími aktéry nezamýšlenými, posuny v chování americké veřejnosti, resp. politické
scény. Jako regulérní otázka pro tuto studii se nabízí i ta, zda takové důsledky vůbec
existují.“ (str. 2)1
Oceňuji kvalitní hodnocení pramenů, delší než zvykem (4-8)
Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první se autorka zabývá charakteristikou Tea
Party (dále jen TP), jejím vztahem k politickým stranám, obrazem v hlavních médiích,
demografickým aspektem její podpory a spory kolem ní. Ve druhé se věnuje fenoménu
politické polarizace v USA v souvislosti s TP, ve třetí kapitole působením TP v Kongresu
USA. Tuto strukturu považuji za logickou. V Obsahu chybí sekce „Použitá literatura“, i když
ji autorka do práce naštěstí zařadila (str. 61-68). Vyzdvihl bych úctyhodné množství
pramenů, které autorka použila, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o nové téma, k němuž
dosud nevzniklo mnoho knižních publikací.
Autorka správně poukazuje na středostavovský charakter TP, i na to, že mainstreamová
média v USA, která většinou straní demokratům, TP občas účelově – a nepodloženě –
označují za fašizující, div ne rasistickou organizaci. Pro voliče demokratů je TP zpravidla
neatraktivní, neboť zdůrazňuje tradiční americké hodnoty jako minimální ingerenci státu,
self-government, striktní výklad Ústavy USA a návrat k americkým „kořenům“ (ne náhodou
odkazuje název TP na „bostonský čajový dýchánek“ z roku 1773). Mnozí účastníci
demonstrací TP přicházejí v historických kostýmech, jejichž vzorem je odívání amerických
revolucionářů ve 2. polovině 18. století. Elektorát TP se většinou rekrutuje z voličstva
Republikánské strany, zčásti z tzv. nezávislých.
Proč TP dosud více neuspěla? Autorka v této souvislosti uvádí až komické výroky kandidátů
TP Mourdocka a Akina o znásilněných ženách (str. 9).
Poznamenejme ještě, že TP je ideologicky zaměřená, že se nesoustřeďuje na nějakého vůdce
a že tím kontrastuje se stále výraznější orientací stran a hnutí ve střední a východní Evropě
na jejich vůdce, často oligarchy, kteří jsou schopni si zaplatit kvalitní kampaň a mají v rukou
i významná média.
Občas musím autorce vytknout nepříliš hezký jazyk: „Poslední část práce, která má za úkol
zhodnotit praktické fungování Tea Party se bude soustředit převážně na dění v posledních
dvou letech.“ (4)
Letos (2014) se budou v USA konat mid-term elections. Z těchto voleb vzejde třetina
senátorů a 435 členů Sněmovny reprezentantů. Bude velice zajímavé sledovat, s jakým
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úspěchem se setkají kandidáti podporovaní TP, kteří se prosadili v primárních volbách
kandidátů za Republikánskou stranu.
Předložená teze bezpochyby více než splňuje požadavky kladené na magisterské diplomové
práce.
Otázka k obhajobě
Jako téma k diskusi při obhajobě navrhuji tuto otázku: Posiluje Tea Party republikány nebo
je oslabuje? Proč?
Hodnocení a závěr:
Práce svědčí o autorčině schopnosti pracovat s literaturou, logicky vyvozovat a orientovat se
v nové, živé problematice. Pokud je mi známo, je její práce v ČR první, která se na fenomén
TP zaměřila. Na základě uvedeného navrhuji předloženou práci přijmout a ohodnotit ji
stupněm výborně (1).

……………………………………
(dr. M. Calda)
V Praze, dne 25. srpna 2014.

