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Bakalářská práce Andrey Fialkové je pokusem o zhodnocení možností přenosu 
charakteristických znaků konsociační demokracie do prostředí, v němž selhaly 
všechny pokusy o založení a uchování demokratických pravidel hry založených 
na demokracii jako vládě většiny. Dle mého soudu se jedná o pokus, jenž 
odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.
V první části práce autorka představuje teoretický koncept konsociační 
demokracie,přičemž se odvolává primárně na texty Arenda Lijpharta, z českýchv
autorů pak zejména Blanky Ríchové. Následně srovnává a analyzuje vztahy 
mezi elitami a masami v rámci tří státotvorných entit v Bosně a Hercegovině. Ve 
druhé části pak na základě definičních znaků konsociační demokracie 
demonstruje, že v čistě normativní rovině již Bosna a Hercegovina znaky 
konsociační demokracie naplňuje. Ve třetí a čtvrté kapitole -  snad až příliš 
stručně -  sumarizuje základní poznatky o Bosně a Hercegovině v rovině 
národohospodářské či evropeizační. V závěru se přiklání k názoru, že 
konsociační demokracie se stala jediným modelem, jenž umožní zachování 
bosensko-hercegovského státu v demokratickými rysy.
Předložená práce představuje kvalitní text, byť v něm nacházíme některé chyby. 
Jednak autorka místy zaměňuje autory a editory textů (odkazuje k editorovi, 
nikoli k autorovi u knih s více autory); problematičtější se mi zdá přílišná 
orientace na monografické publikace. Vývoj v Bosně a Hercegovině je 
z politologického hlediska poměrně dynamický a spolehnout se v tomto ohledu 
na knihy „staré“ více než pět let může vést k nedostatkům v analýze. V tomto 
ohledu by jistě bylo vhodné obrátit svou pozornost rovněž k produkci odborných 
časopisů. Jako dmhý nedostatek pak vidím opomenutí skutečnosti, že Bosna a 
Hercegovina je stále pod mezinárodní správou; tato skutečnost a z ní vyplývající 
implikace by mohly představovat další úroveň analýzy.
Celkově předloženou práci hodnotím stupněm velmi dobře.
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