
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Vojtěcha Bublíka Populismus v reprezentativní 

demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

Předložená práce je přepracovanou verzí práce, kterou autor napoprvé neobhájil. Mezi neúspěšnou 

obhajobou a termínem druhého odevzdání práce uběhl zhruba měsíc, což znamená, že autor práce 

neměl mnoho možností práci výrazně přepracovat. (Podle systému Theses.cz je nová verze identická 

s verzí předcházející z 86%.) V posudku se tak nebudu zaměřovat na obsah práce, ale spíše na 

zhodnocení posunu v práci ve vztahu k předcházejícím posudku a předcházející verzi. 

Předcházející posudek kritizoval nedbalou formální stránku práce (kolokviální vyjadřování, nesprávné 

citace, časté překlepy a hrubé chyby, nedostatečně zpracovaný obsah a seznam literatury atd.). 

Formální stránka práce prošla důkladnou revizí a nyní ji lze považovat za dostatečnou. 

Co se obsahové stránky týče, předcházející verze trpěla jak nepřesnostmi v oblasti práce s fakty 

(nesprávné interpretace některých populistických hnutí – především Narodniků), tak dezinterpretací 

klíčových pojmů a pozic (antagonismus, prázdný signifikant atd.). Zřejmě vzhledem k nedostatku času 

práce po stránce struktury a hlavních tezí nedostála výraznějších změn. Autor se spíše zaměřil na 

jednotlivé problematické pasáže, které se buď pokusil přepracovat, nebo je zkrátil či zcela vypustil.  

I přesto lze některé interpretace považovat za nepřesné. Příčinu spatřuji především vtom, že autor 

práce nevěnoval dostatečnou pozornost některým klíčovým pojmům, které do politické teorie 

populismu přicházejí z oblasti strukturální lingvistiky či psychoanalýzy. V předcházejícím posudku 

jsem však zmínil, že některé tyto nepřesné interpretace lze, v rámci magisterské práce vzhledem 

k obtížnosti teorií, z nichž tyto pojmy vycházejí, a vzhledem k záběru a šířce teoretických přístupů 

k populismu, které autor zpracovává ještě stále tolerovat. (Naopak naprosto nepřípustné by byly na 

úrovni práce disertační.) 

Na druhou stranu je nutné zopakovat, že autor práce projevil velké nadšení pro téma a pokusil – i 

když ne vždy přesvědčivě – zpracovat velmi rozsáhlou a různorodou teoretickou literaturu. Z tohoto 

důvodu a také proto, že již předchozí verzi jsem doporučil k obhajobě, doporučuji i novou verzi 

k obhajobě s hodnocením dobře. 
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