
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kateřiny Kubíkové Reprezentace a deliberativní 

demokracie 

Formální stránka práce: Předložená práce má 49 stran. Samotný text práce je – kromě úvodu a 

závěru – členěn na další čtyři kapitoly. Strukturování textu je přehledné a srozumitelné. Autorka 

správně cituje a uvádí bibliografické údaje. Na druhou stranu, text by vyžadoval podrobnější redakci – 

autorce se nepodařilo vystříhat občasným překlepům, které působí rušivě a někdy dodávají textu 

komický nádech (např. „průvodní obyvatelstvo“ místo původní obyvatelstvo (s. 27), anakolutům a 

textu místy chybí vyšší míra jazykové obratnosti, což se projevuje tím, že text místy působí jako 

špatný překlad z angličtiny. I přes uvedené výtky je možné formální stránku práce považovat za 

přijatelnou a splňující základní nároky kladené na bakalářskou práci. 

Obsahová stránka práce: Název práce Reprezentace a deliberativní demokracie je poněkud nepřesný, 

neboť vsugerovává představu, že autorka bude pojednávat o podobnosti/rozdílnosti mezi koncepty 

deliberace a reprezentace. Ač je toto téma velmi široké s autory, kteří chápou oba pojmy jako 

protikladné, a jinými, kteří oba pojmy chápou spíše jako synonyma, autorka se touto diskusí zabývá 

pouze okrajově a směřuje svoji pozornost na demokratické inovace, které vycházejíc z deliberativní 

demokracie usilují o doplnění či nahrazení klasického modelu reprezentativní demokracie. Práci by 

tak možná lépe slušel název Deliberativní demokracie za hranicemi reprezentace. 

Jak jsem již naznačil, autorka si jako své téma vybrala demokratické inovace opírající se o deliberaci. 

Práce je tak vlastně pokusem smířit dva ne zcela kompatibilní přístupy k deliberaci v podobě teorií 

deliberativní demokracie (theory of deliberative democracy – tj. normativní politické teorie) a 

přístupů, které se pod hlavičkou deliberace v demokracii (theory of deliberation in democracy) 

pokouší promyslet a realizovat (staro)nové instituce doplňující či nahrazující tradiční instituce 

reprezentativní demokracie. Nekompatibilita přístupů spočívá v tom, že zatímco první přístup chápe 

deliberaci primárně jako nikdy nekončící dialog, druhý přístup ji spojuje s formováním 

demokratických rozhodnutí. 

Autorka však správně poukazuje na to, že oba přístupy – kromě rozdílného zaměření – i sdílí společné 

přesvědčení o kongenialitě demokracie a deliberace. Autorka tak začíná v první kapitole vyjasněním 

pojmu deliberace a klíčových předpokladů teorie deliberativní demokracie. V následující kapitole se 

zaměřuje na problematiku losování jako vhodného nástroje, který má překonat nedostatek voleb při 

výběru účastníků deliberativních fór. Ve třetí a čtvrté kapitole se autorka obrací ke konceptu 

minipublik. Nejdříve rozebírá konkrétní případy se zaměřením na deliberativní fóra v Britské Kolumbii 

a na Islandu a poté se věnuje problémům spojeným s realizací minipublik a jejich vztahu k losování a 

deliberaci. 

Autorka ve své práci prokázala, že porozuměla základním principům deliberativní demokracie a 

výzvám její aplikace v podobě minipublik a losování. Slabiny práce spatřuji v místy příliš popisném 

přístupu k problematice, který autorce znemožnil prohloubit analýzu a  drobných nedostatcích 

formální stránky práce. Práci jako celek hodnotím kladně a doporučuji jí k obhajobě s hodnocením 

velmi dobře. 

V Praze 23. srpna 2016 

 

Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 


