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Kolegyně Minářová si vybrala velmi zajímavé a rovněž velmi ambiciózní téma. Ve své práci se 
rozhodla zmapovat různé představy o univerzálním základním příjmu od sporu o zakat v muslimském 
světě v sedmém století našeho letopočtu až po současné pokusy o zavedení všeobecného základního 
příjmu v některých zemích. Už z tohoto stručného vymezení vcelku jasně plyne, že autorka si zvolila 
práci na hranici možností seriózně téma pojednat a její úsilí tak mohlo mít pouze dvojí výsledek: buď 
výrazně nadprůměrná práce, anebo práce výrazně problematická. Bohužel se domnívám, že jde o 
druhý případ. 
Na práci je třeba ocenit značnou šíři závěru, studium značného množství primární a sekundární 
literatury, ostatně i samotné téma. Jako oponent se nicméně budu soustředit především na negativa 
práce, která také bohužel převažují.
Prvním problematickým momentem je samotné pojetí práce. Ta je v podstatě přehledovým shrnutím, 
trpícím zásadními slabinami nejen v metodách, ale i v kladení nějakých výraznějších otázek, které by 
autorce umožnily jakoukoli hlubší analýzu či souvislejší srovnání. Pokud jde o metody, autorka je 
shrnula/odbylo několika spíše záhadnými slovy: „Metodou použitou k analýze individuálních pramenů 
je politologický rozbor jednotlivých spisů a dokumentů…“ (s. 8). Lze si představit, že by postačujícím 
shrnutím metody nějaké diplomové práce byl třeba „filozofický rozbor“, „historický rozbor“ nebo 
„sociologický rozbor“- v situaci, kdy každá z těchto adjektivizovaných disciplín zastřešuje řadu 
subdisciplín a metod? Ať už je ale „politologický rozbor“ cokoli, autorka jej neprovádí, provádí spíše 
prostou četbu, kdy se bez výraznějších předem stanovených kritérií snaží shrnout u jednotlivých 
autorů jejich myšlenky, které tak či onak souvisí se všeobecným základním příjmem. Podrobnost této 
četby spíš než na nějakých autorčiných vlastních kritériích či otázkách závisí na tom, s jak výmluvným 
se setká autorem (srv. pasáže věnované Thomasu Morovi na s. 11-14 s mnohem kratším shrnutím 
myšlenek a argumentů Thomase Painea na s. 17-18, ač autorka sama, a to je také její asi jediný 
původní závěr, říká, že „nejvíce odkazů na základní příjem“ s. 72 vychází právě z Painea). 
Jen zřídkakdy autorka vykročí za rámec pouhé četby a nesystematického resumování jednotlivých 
autorů. Pokud to už udělá, jako v případě své diskuse Russellovy knihy Proposed Roads to Freedom, 
jedná se spíš než o „politologický rozbor“ o jakési hodnotící glosy či zamyšlení z pozic „zdravého 
rozumu“: „Je pravda, že v dnešní době opět řada umělců a bohémů raději strádá, než aby dodržovala 
stálý pracovní režim. Bertrand Russell měl možná pravdu v tom, že systém, který by roztřídil (sic) 
skutečné umělce s touhou po umění (sic) od nepřizpůsobivé (sic) a s ničím nesouhlasící (sic) 
‚romantické generace‘ by nebyl na škodu… Z logického hlediska se musíme ptát, kde bere Russell 
jistotu, že většinové společnosti nebude stačit jen minimální příjem a nebudou pracovat vůbec? Podle 
tohoto filozofa většina jedinců chce žít v luxusu, ze zkušenosti však víme, že mnoho lidí dá raději 
přednost naprosté zahálce (sic, autorka patrně myslela chudobě), jen aby nemuseli pracovat (sic). 
Představme si, že by tento postoj zaujala celá společnost, jak by bylo možné tento systém udržet? 
Odpověď zní, že nijak, protože si musíme nalít čistého vína (sic) a přiznat si, že lidé většinou správné a 
skvělé zákony nedodržují.“ (s. 32). Nechci nijak polemizovat s názory autorky ani vyvracet postoje, 
které dle vlastních slov opírá o svou zkušenost. O podobné postoje by šla jistě opřít (a byla také 
v minulosti mnohokrát opřena), kritika všeobecného základního příjmu jako celku. Autorka ale 
nerozvíjí žádnou soustavnou argumentaci, ale subjektivně glosuje, což patří spíše do jiného typu textu, 
stejně jako některé použité výrazové prostředky. 
Chabé výsledky takové práce jsou potom jasně viditelné v závěru, který má být shrnutím poznatků, 
jichž práce dosáhla; za vlastně jediný původní závěr můžeme označit právě tvrzení o Paineovi, zbytek 
je shrnutí takřka ve stylu ankety či komentované rešerše, které asi nejlépe vystihuje věta „Názorů na 
vyplácení životního minima nalezneme v této práci mnoho.“ (s. 72). To bez pochyby ano, ale co s nimi
nad rámec jejich prostého shromáždění a poněkud chaotické prezentace autorka vlastně udělala? Je 
frustrující vidět, že autorka sice odvedla značné množství přípravné práce, ale ta zůstala v podstatě 
intelektuálně promarněna, neboť zůstala u pouhé prezentace materiálu, bez možnosti analýzy či 
komparace, bez podstatnějšího intelektuálního výtěžku.
Problematická je bohužel i ona samotná prezentace materiálu. Především, pokud chce někdo psát práci 
napříč třinácti stoletími a několika kulturami, měl by mít jistou alespoň základní citlivost pro 
historický a kulturní kontext. Autorka dala do názvu své práce slovo „historický“, historického ale 
není na jejím přístupu takřka nic. Surfuje epochami, kulturami a kontexty aniž by cítila potřebu je 



přiblížit, umístit myšlenky související s všeobecným základním příjmem do kontextu dobových sporů, 
otázek a problematik jinak než heslovitým přiblížením osoby autora, které je navíc místy spíš 
neobratným novinářským či subjektivním uvedením, viz např. „Další angažovanou osobností (sic), 
které se ve své práci věnuji, je Angličan, který od čtrnácti let obchodoval na burze a již v pětadvaceti 
letech se díky tomu stal milionářem. Řeč je o Davidu Ricardovi…“ (s. 23). V novinářském textu by 
bylo oceněníhodné, jak autorka dokázala stručně a přitom živě prezentovat základní životopisná data 
diskutovaného myslitele. U odborné práce si ale můžeme klást otázku, zda jsou zrovna tyto informace 
skutečně potřebné a zda nepotřebujeme spíše kontextualizaci do dané doby a jejích debat. 
Ač autorka vesměs pracuje s primárními zdroji a kvalitní sekundární literaturou, není ani zdaleka 
schopna využít to, co tato kombinace nabízí a většinou je závislá převážně na svém pochopení 
primárních textů. V méně podstatných případech navíc pracuje s problematickými zdroji, např. 
odstavcová pasáž o Malthusovi se opírá o glosář na stránce Thwink.org, jejíž ambicí je poskytnout 
k problémům, které probírá, „The 60 Second Elevator Pitch“. Autorka navíc zde uvedenou citaci 
z Malthuse „That the passion between the sexes is necessary and will remain nearly in its present 
state“ shrnuje poněkud matoucími a vlastně dost zavádějícími slovy „je nezbytné, aby vášeň mezi 
pohlavími zůstala nezbytnou součástí lidstva“ (s. 25). Oponent není schopen provést kontrolu jiných 
autorčiných shrnutí, ale po tomto významovém posunu se jeho důvěra k autorčině schopnosti shrnout 
text vlastními slovy a zároveň nezkreslit jeho význam limitně snížila.
Jak je myslím patrné i z výše uvedených citátů, mezi problémy práce patří i její formální stránka, a to 
do té míry, že někdy vyvolává pochybnosti o tom, zda si dobře osvojila některé poznatky z oboru, 
jehož studium zakončuje, jindy znesnadňují porozumění textu a ještě jindy mění žánr z odborné práce 
na jiný text. Následuje stručné a zcela výběrové přiblížení některých problematických pasáží na 
několika stranách:
Na s. 7 autorka slibuje, že její práce bude mít „metodiku“, což vyvolává dojem velmi konkrétního 
pracovního postupu, který vůbec neodpovídá práci z politické teorie, ale spíš některým typům 
kvantitativního výzkumu. Je to o to pozoruhodnější, že práce nakonec nemá ani metodu. 
Na s. 9 se píše: „Než však přijdu (sic) k samotné problematice, ráda bych vyčlenila místo proti 
ideologické zařazení (sic) našeho tématu…“
Na s. 10 používá v druhém řádku slovo „kompetence“ na místě, kde patrně chtěla říct „kompenzace“.
Na téže straně ve třetím odstavci sled nejasných formulací neumožňuje vidět, zda autorka píše o Abu 
Bakrovi nebo jeho nástupci. Nejasná a nesrozumitelná (vznikla doslovným překladem z angličtiny?) je 
také formulace „Později byl zakat zapleten v otázce legitimity vlády“.
Na s. 10-11 zakat představuje „vládní strukturu v islámském státě“ (?!), na s. 11 jsou zakat a daň ushr 
„zakombinovány do klasických daňových principů“.
Na s. 14 se More „zaměřil na formování myšlenek o moderních svobodných společnostech“ (měla 
autorka na mysli formulování?). 
Na téže straně nejsem schopen rozumět větě: „V souvislosti se společností a sociální problematikou 
(sic) zobrazuje Vives stav Evropy v metaforickém smýšlení (sic), kdy byl člověk schopen provádět 
hrdinské činy a nést na svých bedrech tíhu celého světa.“ Co je „metaforické smýšlení“? A o čí 
„metaforické smýšlení“ se jedná? Vivesovo? Evropy? 
Na stejné straně autorka hovoří o „reformě blahobytu“. 
Mohl bych vybírat zavádějící, jazykově nesprávné či obsahově nesmyslné formulace z mnohých 
jiných stránek práce, např. na s. 26 si můžeme přečíst, že „teorie… byla učiněna“, na s. 28 se píše o 
„podvědomí společnosti“ tam, kde asi chtěla mluvit o povědomí. 
Práce jako celek se hodnotí obtížně, domnívám se, že komise má dvě možnosti. Bude-li se držet 
striktně hodnocení práce pouze podle výsledku, pak je třeba říct, že práce není dobře koncepčně 
uchopená, nepřináší žádné přínosné závěry, trpí řadou obsahových a formálních chyb a jako takové 
nesplňuje nároky kladené na tento typ prací a adekvátní by bylo, kdyby nebyla obhájena. Je ovšem 
právě tak možné vzít v potaz i to, že ambice byly na ploše dané práce jen velmi obtížně splnitelné a 
jejich pojetí znamenalo svým způsobem heroický pokus, který navíc přinesl jisté dílčí výsledky aspoň 
v podobě dílčího (a místy chaotického) mapování jednotlivých koncepcí základního příjmu; v případě 
uznání jistého nepoměru mezi ambicí práce a rozsahem diplomové práce je možné hodnotit text 
známkou dobře. 
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