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Limity demokracie 
 
 

(rozsah práce je 63 stran plus Seznam použité literatury včetně 
internetových zdrojů, české anglické Resumé a Klíčová slova.  
Práce byla v tištěné i elektronické podobě odevzdána 10.9.2015, tj. včas). 

  
     Základní problém posuzované práce je v tom, že autor 
nevymezil zcela jasně hned zpočátku své téma, svůj problém, svoji 
hypotézu. První část je práce jen povšechná, nesměřuje k tématu, 
vyplňuje nicméně větší část práce.  

Zkoumat „limity demokracie“ může znamenat dvojí: buď 
možnosti demokracie (které problémy je s to demokracie řešit, a 
které ne. Slovy autora hned v úvodu „neschopnost této ideologie 
čelit určitým problémům a výzvám v dnešním světě“ (str. 7). Anebo 
mohou limity znamenat meze rozšiřování, resp. šíření 
demokracie do zemí s dosud nedemokratickými režimy. K těmto 
druhým limitům nakonec práce směřuje, což je v jejím druhé 
části konečně patrné. Autor se však místo tohoto jasného 
vymezení problému ujal zprvu role – podle názoru oponenta 
vcelku zbytečně - průvodce dějinami demokracie a myšlení o 
demokracii. Nejasnost vymezení a vzhledem k tématu - 
nadbytečná historičnost přístupu vede k tomu, že práce budí 
celkový dojem malé soustředěnosti na vytčené téma.   

Problém vidí oponent i v tom, že autor odkázal na celou řadu 
definic demokracie, ale není dost jasné, zda a v jakém smyslu je 
pro něj demokracie vůbec pozitivní hodnotou, anebo zda je pro 
něj především čímsi problematickým. Jednou tvrdí, že demokracie 
je „ideologie“, podruhé „institutem určitých hodnot“ a potřetí (v 
Athénách) „tyranií občanů“. Sám o sobě prohlašuje, že se 
„názorově shoduje s Platónem, který byl zastáncem aristokracie“ 
(str. 17), přitom na několika jiných místech práce výrazně 



preferuje referendum jako jistě zcela nearistokratickou formu 
(přímé) demokracie. O té se však Platon domníval, že je „vládou 
nevzdělané lůzy“. - Oponent v žádném případě nehodnotí 
autorovy občanské či politické postoje, nicméně takový hodnotový 
rozptyl ztěžuje možnost pochopit jeho pojetí. 

V závěrečné části se teoretické a historizující zaměření práce 
náhle mění a autor se začne kriticky zabývat současnými 
možnostmi (dejme tomu „limitů“) šíření demokracie do 
nedemokratických režimů, ať již zvnějšku podporovanými 
revolucemi, anebo přímo intervencemi. Se silnými pochybnostmi 
autora o těchto možnostech se oponent ztotožňuje. Domnívá se 
však, že tyto pochybnosti nevyplývají zcela logicky z předchozího 
výkladu. 

Oponent prohlašuje, že nehodnotil (přecházel bez 
povšimnutí) jednotlivé jazykové neobratnosti – tam, kde bylo 
možné pochopit, oč autorovi šlo. Na některých místech si však 
nevěděl rady s větami, které nebyly jazykově neobratné, nýbrž 
postrádaly smysl, anebo byly dokonce zavádějící. Kupříkladu: 
„Zákony vyplývají z povahy věci a lidský rozum je obecný zákon, 
který vládne jednotlivým národům“ (str. 26); „Jedním ze znaků 
demokracie je sociální stát“ (str. 28); „Demokracie jako legitimnost 
v rámci revoluce může posloužit jako prostředek k nastolení 
totalitní demokracie“ (str. 33). “Demokracii chybí ideologický 
nepřítel, aby se mohla rozvíjet, nebo v důsledku své neatraktivnosti 
zaniknout“ (str. 42). 

Nelze nic namítat oproti tomu, aby autor zapracoval své i 
osobní zkušenosti, právě naopak, ale když už se pouští na tenký 
led horké aktuality, lze pochybovat o tom, že „demokracie přinesla 
do společnosti obrovský chaos“ (rozuměj do ruské společnosti). 
Byla to skutečně demokracie jako taková, která chaos přinesla?   

Ze seznamu použité literatury je zřejmé, že autor čerpal 
z literatury spíše nahodile. Kupříkladu literatura o přechodech 
k demokracii (což je problematika autorovu tématu velmi blízká) 
není vůbec zastoupena.  

Oponent konstatuje, že ústní obhajoba by musela být velmi 
přesvědčivá, aby hlasoval pro hodnocení práce jako „dobré“.  

 
 
 
V Praze, 14. 9. 2015                               doc. Petr Pithart 


