
Oponentský posudek na diplomovou práci Kamily Procházkové 

„Pojetí demokracie u Tomáše Garrigua Masaryka.“ 

 

Cíl své práce autorka formuluje v Úvodu (s. 7) jako objasnit Masarykovo uvažování o 

demokracii a propojit jeho teoretický přístup k demokracii s jeho politickou praxí.  

Tomuto cíli odpovídá i struktura práce, tvořená třemi stěžejními kapitolami: Demokracie, 

Demokracie jako názor na život a svět a Masarykova politická praxe, dále členěnými na 

subkapitoly. 

Autorčina kultivovaná forma projevu a rozsáhlá literatura, z níž vycházela, patří bezesporu – 

vedle promyšlené strukturace – k největším kladům této práce. Na druhé straně se však 

autorčina evidentní snaha o co nejkomplexnější naplnění cíle práce promítla do podoby 

velmi hutného textu s množstvím autobiografických údajů a konkrétních fakt historického 

vývoje, což se zde obrací do jisté kontraproduktivnosti. Ne, že bychom se z práce 

nedozvěděli málo, naopak. Je to nejen zajímavé, ale i podnětné a mnohé s aktuálním 

přesahem. Ovšem výrazně rešeržní charakter výkladu, který autorka zvolila (velká 

frekventovanost formulací typu: X.Y. píše, X.Y. říká, X.Y. uvádí, X.Y. pojímá, charakterizuje 

atd.), začlenění podrobných popisů kauz sporu o Rukopisy a hilsneriády do textu i množství 

odkazů (v nichž nalezneme vzhledem k rozsahu práce velmi málo a většinou stručných 

přímých citací Masaryka), působí zahlcujícím dojmem, odvádějícím pozornost od stěžejné 

linie tématu. 

Rozumím tomu, že autorčiným záměrem tu byla konkrétní ilustrace konvergence mezi 

Masarykovým „teoretickým“ pojetím demokracie a jeho konkrétně projevovanými postoji 

(dlužno dodat, že u těchto kauz veřejností i významnou intelektuální částí bouřlivě 

odmítanými a kritizovanými), ale vhodnější by bylo popisy těchto kauz zařadit do přílohy 

práce. 

Styl autorčina textu je výrazně deskriptivní a referující, postrádám v něm autorčiny vlastní 

myšlenky, její reflexi či formulace, jimiž by vyjádřila své hodnocení toho či onoho problému, 

např. jednotlivých pojetí demokracie, které zmiňuje. Jednoduše řečeno: šíře a rešeržně-

referující charakter vyjadřování tu jdou na úkor hloubky a problematizace. Např. o Sartoriho 

pojetí demokracie se zde sice dozvíme, že „bychom slovu demokracie měli ponechat původní 

význam“, ale už nic o Sartoriho významném a častém zdůrazňování toho, že původní 

demokracie (v athénské polis) byla jiná, než jak ji chápeme my: antická demokracie byla 

demokracií uzavřené společnosti, zatímco dnes nikoho při vyslovení tohoto slova nenapadne 

myslet demokracii jinak než jako liberálně pluralistickou v rámci otevřené společnosti. 



Celkově však práci hodnotím pozitivně, zvláště bych vyzdvihla autorčiny tematizace 

Masarykova pojetí mravnosti, humanity, realismu a výchovy a vzdělávání, které by se měly 

promítat jak do politického diskurzu, tak do konkrétní politické praxe. 

Diplomovou práci Kamily Procházkové doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci uvádíte Masarykovu „nepolitickou politiku.“ Jak byste ji srovnala s 

„nepolitickou politikou V. Havla, event. chartistů? 

2. Které principy athénské demokracie ukazuje ve svém díle J. Bleicken? 

3. Jaký je kritický pohled na T. G. Masaryka? 
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