
Resumé 

V první části diplomové práce Limity demokracie je vymezen pojem demokracie, návrat 

k pramenům demokracie, a to zejména k archaickému Řecku, kde demokracie začínala a poté se 

rozvíjela za pomoci myslitelů jako je Sokrates, Platón či Aristoteles. Tehdy měla demokracie velkou 

konkurenci a vznikaly různé ideologie a formy vlád. Demokracie se v té době neprosadila a byla 

staletí ve stínu historie. 

V následující části diplomové práce se autor zabývá návratem demokratického myšlení v rámci 

Velké francouzské revoluce, jejími mysliteli, jako byli Charles Louis de Secondat, baron de La 

Brède et de Montesquieu a Jean-Jeacques Rousseau, kteří se stali inspirací pro revoluční tažení. Ve 

Francii po revoluci začaly vznikat nepokoje, války se sousedy a následně teror. V této části autor 

diplomové práce vymezuje pojem totalitní demokracie a poukazuje na „demokratické“ procesy 

v roce 2011 během Arabského jara. 

Poté se autor zaměří na dnešní moderní demokracii a analyzuje Spojené státy americké jako stát, 

jako nositele demokracie, který šíří tuto ideologii a stává se nekompromisně    autoritou, která 

posuzuje, co je demokratické a co není. V této části práce se připomíná vznik USA a s tím spojená 

otázka, zda ti, kteří vytvářeli ústavu Spojených států amerických, uvažovali o demokracii. 

V další části jsou nastíněny podmínky pro vznik demokracie a její limity a výzvy v dnešní době. Je 

důležité posoudit, kdy se demokracie uchytí a co je k tomu potřeba, aby se ve společnosti rozvíjela. 

V páté kapitole je porovnávána demokracie a autoritářství. Setkáváme se s pojmem    

pseudodemokracie. Tato část je zaměřena na nedemokratické státy, které o sobě tvrdí, že jsou 

křišťálovější než křišťál. Je rozvinuta úvaha, jestli je lepší demokracie, nebo je lepší autoritářství 

nad pseudodemokracií. 

V šesté kapitole je představena demokracie ve světě. Je předložena studie týkající se   vývoje 

demokracie ve světě. Součástí je kosmopolitní demokracie a úvaha nad reformou OSN. Zda 

demokracie v dnešním světě vůbec existuje či ji něco nahrazuje v podobné  formě. Dále je 

připomenuta demokracie v souvislosti s lidskými právy, která demokracie garantuje. 

V poslední části diplomové práce je demokracii rozpracována v brzké perspektivě. Zda demokracie 

jako ideologie nemá žádnou konkurenci a zda jediným východiskem k rozvoji společnosti je 

demokracie. 

V závěru je rozebrána demokracie jako taková. Autor uvažuje o stavu demokracie a její životnosti 

do budoucna. 


