
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Vojtěcha Bublíka Populismus v 

reprezentativní demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

Formální stránka práce 

Předložená práce má 53 stran. Samotný text je členěn na čtyři kapitoly, které jsou dále členěny na 

podkapitoly. Celkový pohled na formální stránku práce nemůže než být kritický. Zdá se, že autorovi 

při dokončování práce chyběl čas či vůle text důkladně revidovat. V textu jsou přítomné překlepy, 

chybějí čárky v souvětích, ale objevují se další závažnější problémy: například v obsahu práce nejsou 

uvedeny úvod a předmluva, i když by uvedeny být měly; autor někdy zmatečně cituje; seznam 

literatury není abecedně řazen a v neposlední řadě se práce místy vyznačuje jazykovou neobratností 

či používáním jazyka, který je spíše kolokviálního než akademického charakteru (např. „a na jihu měli 

víceméně jen bavlnu…“, s. 11). Je nutné konstatovat, že skutečnost, že autor nevěnoval závěrečné 

korektuře práce dostatek sil, snižuje celkový dojem z práce a její hodnocení, což je škoda. 

Obsahová stránka práce 

Tématem předložené práce je důležitá a aktuální otázka vztahu demokracie a populismu, což je úkol 

vzhledem k „tekutosti“ obou pojmů velmi obtížný. Autor se pokouší vzájemným rozehráním logiky 

obou pojmů odpovědět na otázku, zda populismus je prospěšným prvkem demokracie (jejím 

oživením, které je kritické k jejím neduhům), či zda je hrozbou demokracie. Autor ve své odpovědi na 

tuto otázku pracuje s velkým množstvím relevantní literatury a pokouší se o její syntézu. Co se 

obsahové stránky týče, je nutné konstatovat, že autor si v ní vedl lépe než z hlediska formálního, ale 

přesto je možné v textu najít několik problematických míst. Zde několik stručně shrnuji. 

Předně, autor se dopouští několika nepřesností – například zaměňuje Jean-Marieho Le Pena za jeho 

dceru Marion (s. 6.), Platóna uvádí jako Plato (s. 48) atd.  

Kromě těchto spíše méně podstatných momentů se v textu objevuje i několik momentů více 

sporných. Autor se dopouští historických zjednodušení např. v podobě vysvětlení nástupu nacismu 

k moci v Německu čistě na základě hyperinflace či definováním Hitlera jako populisty (s. 16 a 

následující). Nacionální socialismus sice může sdílet s populismem některé momenty (např. roli 

vůdce, symbolickou reprezentaci atd.), ale to je ještě nečiní totožnými, neboť populismus a nacismus 

chápou odlišně participaci mas na politice, vztah mezi lidem a vůdcem a v neposlední řadě pojem 

Volk má v nacistické ideologii nutně jiný význam než pojem lid v ideologii populistické. Autor také při 

této příležitosti zapomíná na rozdíl mezi populismem a demagogií. Hitlerova rétorika byla jistě 

demagogická, ale to ji ještě nedělá populistickou. 

Autor nesprávně interpretuje Laclauův koncept prázdných signifikantů, který není možné 

interpretovat takřka klausovsky jako „falešný a prázdný“. Prázdnota signifikantu je dána tím, že je 

signifikátem bez signifikantu vyznačujícím hranice možnosti signifikace, jinými slovy označuje čirou 

negativitu. Jako takový ale není zbaven významu, ale naopak jimi přetéká nemluvě o tom, že je vždy 

hegemonizován, čímž dochází k ustálení jeho významu. Prázdný signifikant by bylo možné do značné 

míry přirovnat ke schmittovskému pojetí reprezentace jako komplexu protikladů, které autor na 

druhou stranu hodnotí pozitivně. 

Dalším sporným bodem je autorova práce s pojmem antagonismu. Autor se na antagonismu na jednu 

stranu obává, jelikož vede k rozbití tkaniny sociálna, na druhou stranu jej s Lefortem považuje za 

konstitutivní rys moderní demokracie. Z tohoto dilematu nedokáže uniknout. Z tohoto pohledu je 

jistě škoda, že autor nedostatečně pracoval s rozlišením antagonismus/agonismus podle Chantal 

Mouffe, i když na Mouffe často odkazuje. 



Celkové hodnocení práce 

Předložená práce je jako celek velmi nevyrovnaná. Jejími nedostatky jsou především nezvládnutá 

formální stránka a občasné pojmové a historické nepřesnosti. Na druhou stranu, je potřeba uznat, že 

autor práce projevil velké úsilí a velké odhodlání potýkat se s velmi obtížným tématem a to navíc 

prostřednictvím velmi komplexního přístupu ke stávající literatuře. Je skutečností, že autor se 

nevyhnul určitým dezinterpretacím některých klíčových pojmů. Lze se však domnívat, že na úrovni 

magisterské práce jsou tyto nedostatky méně závažné, než kdyby se jednalo o práci disertační. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům (z nichž především ty formální by bylo možné považovat za 

dostatečný důvod pro neobhájení práce) doporučuji práci k obhajobě, nemohu však navrhnout lepší 

hodnocení než známkou dobře. 
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