
Oponentský posudek k diplomové práci Bc. Víta Bárty Komparace konsolidace demokracie na území 

bývalého východního bloku 

Vít Bárta si zvolil téma svého výzkumu z oblasti srovnávací politologie. Na základě užití 

Bertelsmannova transformačního indexu číselně vyjádřil hodnotu jednotlivých kritérií, podle 

nichž měřil kvalitu konsolidace demokracie u států střední a východní Evropy (SVE). Ve své 

práci vycházel z teorie politologa Wolfganga Merkela, na jehož závěry se pokusil navázat. Na 

základě číselného ohodnocení kritérií pro konsolidaci demokracie pak Vít Bárta hodnotil, zda 

zkoumané státy VSE patří mezi konsolidované či nekonsolidované demokracie. Zamýšlel se 

také nad charakteristikami a mírou konsolidace demokracie v jednotlivých zemích. 

Výzkum přechodů k demokracii patří k frekventovaným tématům politických věd. Vít Bárta 

se seznámil s pracemi, které byly k této problematice publikovány v českém (Michal Kubát, 

Blanka Říchová, Karel Vodička), tak zahraničním prostředí (Juan Linz a Alfred Stepan, Larry 

Diamond, Geoffrey Pridham, Andreas Schedler). 

Diplomová práce Víta Bárty se skládá ze tří stěžejních částí – teoretické, metodologické a 

empirické. Autor prokázal zájem o své výzkumné téma, k němuž vytvořil návrh vlastní 

metodologie, která by se dala užít i při výzkumu dalších států. Patnáct proměnných, pomocí 

nichž měří míru konsolidace demokracie (rozšířenou ještě o další podkategorie), aplikoval na 

třináct států SVE v časovém období deseti let. Povšiml si též, že jedno ze zvolených kritérií – 

monopol na užití síly – může celkové hodnocení uměle navýšit ve prospěch konsolidace 

demokracie, neboť může nabývat nejvyšších hodnot v nedemokratických režimech. 

Diplomová práce Víta Bárty splnila cíl, který si autor od výzkumu sliboval, tj. přispět 

k diskusi o měřitelnosti konsolidace demokracie. Struktura práce je logická, autor postupuje 

od teoretických předpokladů k empirii, kterou na závěr práce shrnuje. Drobné občasné 

překlepy vzhledem ke kvalitě práce nelze považovat za nedostatek. Myslím, že je třeba ocenit 

skutečnost, že valná většina diplomové práce je původní a inovativní. 

Vít Bárta zvolil k výzkumu státy, které se od roku 1989 vydaly různými směry. Najdeme mezi 

nimi patrně již konsolidované demokracie, ale i státy, které na svůj přechod k demokracii 

znovu čekají (Bělorusko). Maďarský příklad ukazuje, že i ve státě, který se zdál být před 

deseti lety na úspěšné cestě ke stabilní konsolidované demokracii, může nastat situace, jež 

hodnocení konsolidace výrazně sníží. Je to impuls k přemýšlení o křehkosti demokracie 

v regionu, který se musel desetiletí potýkat s nesvobodou. 

 Diplomová práce Víta Bárty dle mého názoru splňuje nároky, kladené na vypracování 

absolventské práce v magisterském stupni studia. Případná výtka by z mé strany směřovala 

pouze na „přílišnou náročnost“, jíž autor kladl na texty, které měly formu článku (Karel 

Vodička) a u nichž shledal nedostatečně propracovanou metodologii. Myslím, že i výzkum 



konsolidace demokracie je živé téma, jehož metodologické aspekty se průběžně 

„vyjednávají“. Jsem rád, že k němu svým dílem přispěl i Vít Bárta. 

Diplomovou práci Bc. Víta Bárty Komparace konsolidace demokracie na území bývalého 

východního bloku doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 1. 

V Praze dne 17. září 2016      Mgr. Jaroslav Vaňous  


