
Posudek oponenta na diplomovou práci Vojtěcha Bublíka Populismus v reprezentativní 
demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

Kolega Bublík znovu předkládá svou práci, kterou na jaře neobhájil. Ve svém posudku na tuto 
první verzi vytýkám autorovi příliš obecnou otázku, zmatené a historicky zkreslené pasáže o 
ruských narodnicích, nerozvinutí možných vlastních, jakkoli vysoce kontroverzních myšlenek 
(jmenovitě poznámky, že na regionální úrovni může být populismus přínosem), generalizace 
na úrovni celých kontinentů (latinoamerický populismus je v zásadě dobrý, evropský v zásadě 
špatný) a málo odargumentované závěry v podstatě na úrovni „práva na vlastní názor“. Z řady 
výtek kolegy Bíby, školitele celé práce, můžeme zmínit simplifikující tvrzení o tom, že Hitler 
nastoupil kvůli hyperinflaci.  

Mám-li shrnout posun v práci, musíme říci, že je nevelký a nepříliš uspokojivý. Autor text 
prokrátil a upravil, díky čemuž je přehlednější a vypadly nejhorší pasáže typu těch o 
narodnicích, či případně bizarní pasáž o vztahu populismu a totalitarismu. Zbytek výtek by ale 
v mírně upravené nebo i neupravené podobě mohl být dál na svém místě: autor dál známkuje 
populismus na dobrý a špatný v měřítcích celých kontinentů (formulace „ v Latinské Americe 
populismus pomohl zlepšit ekonomickou situaci nebo alespoň nastartovat ekonomickou 
reformu“ na s. 23 je obzvlášť pozoruhodná  a působí až jako špatný vtip vzhledem k aktuálně 
zakoušeným ekonomických výsledkům chavismu způsobeným právě totální neschopností 
nastartovat ekonomickou reformu a investovat část ropných příjmů do diverzifikace 
ekonomiky, která by zbavila stát tak silné závislosti na světových cenách ropy), dál píše o 
hyperinflaci jako příčině nástupu Hitlera k moci jako kdyby šlo o příčinu jedinou, dál pouze 
nadhazuje vysoce spornou otázku populismu na regionální úrovni namísto toho, aby ji 
rozvinul, dál uvádí až kritické množství pasáží slovy myslím či vidím, která naznačují 
subjektivní soud a většinou docela přehledně signalizují argumentační deficit.  

Osobně se i nadále domnívám, že text je natolik slabý, že by neměl být obhájen jako 
diplomová práce. Odstranění nejkřiklavějších problémů nicméně umožňuje prohlásit, že práce 
splnila jakýsi minimální standard a může být v případě benevolence komise obhájena se 
známkou dobře.  
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