
Abstrakt 

Prudce se měnící politické prostředí v našich západních liberálních demokraciích 
představuje velkou výzvu nejenom pro volené politické reprezentanty, ale také pro 
akademiky a vědce. Ve své disertační práci představuji a objasňuji hlavní principy 
a myšlenky tří v současnosti dominantních, mimořádně diskutovaných a slibných teorií 
demokracie, konkrétně participativní demokracie, deliberativní demokracie a agonistický 
pluralismus, jehož původkyní je belgická teoretička Chantal Mouffe. Rovněž je do disertace 
zahrnuta kritika těchto teorií a nejvýznamnější body polemiky s nimi. 

První z teorií představených v teoretické části disertace je participativní demokracie, která 
je aktuálně zejména ve slovenském prostředí poměrně opomíjena. Je představena 
prostřednictvím děl Carole Patemanové, C. B. Macphersona a Benjamina Barbera. Jejich 
myšlení o občanském zahrnování do veřejného života se jeví opětovně jako hodné 
povšimnutí, a to zejména ve světle měnících se podmínek demokratického občanství – 
především co se týče poklesu voličské účasti v mnoha zemích EU, zvyšující se příjmové 
nerovnosti, poklesu společenské solidarity a spolupráce, rostoucí netolerance 
a nespokojeností se zastupitelskou demokracií a jejími institucemi. 

Tato teorie byla podrobena zkoumání na příkladu evropských občanských iniciativ, které 
představují jeden z nejslibnějších politických nástrojů nápravy demokratického deficitu 
Evropské unie. Jelikož až doposud byly tyto iniciativy analyzovány převážně z teoretického 
úhlu pohledu, v disertaci nabízím empirický náhled na tento participativní nástroj 
z perspektivy slovenských a českých angažovaných aktivistů. Dále vysvětluji jeho silné a 
slabé stránky, jakož i potenciální cestou, kterou by se mohla s využitím těchto iniciativ 
vydat EU, aby tak dosahovala větší demokratičnosti, odpovědnosti a přátelskosti vůči svým 
občanům. 

Jedním z hlavních startovacích bodů a současně informačních zdrojů pro analýzu byly unijní 
legislativní standardy upravující fungování nástroje evropských občanských iniciativ, jakož 
i předchozí, již v minulosti uskutečněná teoretická a empirická šetření, která byla 
publikována ve vědeckých časopisech a na stránkách kolektivních monografií. Důvod 
výběru právě tohoto participativního nástroje spočívá nejenom ve vysoké míře 
atraktivnosti témat spojených s evropeizací v moderním politologickém výzkumu, ale také 
v jedinečnosti myšlenky, že 507 milionů občanů z 28 členských zemí má možnost podílet se 
na politikách EU. Navíc i tento samotný instrument nabírá postupně, i když poněkud 
pomalu, na své popularitě a atraktivnosti, přinejmenším co se výzkumní perspektivy týče. 

Druhá dominantní teorie demokracie, tj. deliberativní demokracie, byla v disertaci 
interpretována z poněkud odlišného úhlu pohledu. Veřejná deliberace byla doposud v praxi 
realizována především na mikroúrovni, např. ve formě deliberativních průzkumů, 
občanských porot nebo tzv. mini veřejností. Ve své disertaci se s použitím filosofické 
abstrakce pokouším transponovat a aplikovat deliberaci veřejnosti na globální úroveň. Za 
inspirační zdroj mi sloužila především myšlenka globální politické, resp. veřejné autority 
tak, jak ji postuluje již několik desítiletí katolická sociální nauka. 

Tato doktrína je považována za jeden z nejprominentnějších a nejpropracovanějších 
sociálních konceptů. Globální vládnutí, jako více nebo méně nová součást této doktríny, se 
jeví jako poněkud zajímavá a provokativní. Proto se soustředím na výzkum její 
přesvědčivosti ve světle současných diskusí o demokratických inovacích. Zdá se, že 
myšlenka globálního vládnutí, jak ji nabízí katolická sociální nauka, se zaměřuje především 



na zlepšování mezinárodních institucí a hledání nejvhodnější „globální politické autority“, 
která sleduje konzistentně principy subsidiarity a solidarity a usiluje se dát vzniknout 
společnému dobru, jak napsal papež Benedikt XVI. Z toho důvodu navrhuji přesvědčiví typ 
globální demokracie, resp. demokratického globálního vládnutí, který nabízí prostor pro 
aktivní zahrnutí občanů z různých národů. Nazíráno z tohoto úhlu pohledu se snažím 
navrhnout a protavit některé prvky veřejné deliberace do globální demokratické sítě. 
Takovéto vylepšení by mohlo pomoci dosáhnout více důvěryhodné globální vládnutí 
a očekávanou míru její výkonnosti. 

Více nebo méně rigidní institucionalismus propagovaný katolickou sociální doktrínou byl 
v mém konceptu nahrazen flexibilní a svobodnější globální sítí veřejné deliberace 
o otázkách a tématech společného zájmu lidstva, jimiž jsou např. ochrana životního 
prostředí a zdraví, globální nukleární odzbrojení, přístup k pitné vodě, rovnost 
a blahobyt, integrální rozvoj lidstva, mírové řešení konfliktů a sporů, medzináboženský 
dialog, ochrana lidského života nebo mezinárodní solidarita. Výsledkem by mohlo být, že 
současně existující vícevrstevný model vládnutí na globální úrovni (národní státy vs. 
politické instituce typu OSN) budou transformovány do podoby deliberativního tělesa 
pozůstávajícího z globálně neliberujících občanů, tzv. globálního demosu. 

Agonistická demokracie (agonistický pluralismus) Chantal Mouffeové byl rozvinut jakožto 
přímá reakce tak na deliberativní demokracii, jakož i na politický liberalismus Johna 
Rawlse. Prostřednictvím diskursivní analýzy je v práci analyzován veřejný diskurs, který se 
odehrál na Slovensku o tématu homosexuality a neheterosexuálních svazků, který 
kulminoval v letech 2013 až 2015, přičemž poslední z uvedených letopočtů byl rokem 
konání referenda o ochraně tzv. tradiční rodiny a přímo namířen proti sexuálním 
menšinám. Cílem sledovaným v této části práce je aplikace agonistické demokracie na 
konkrétní případovou studii, jelikož současná debata o agonismu se zdá být poněkud 
abstraktní a nebyla doposud interpretována na praktickém příkladu. Hlavní důvod výběru 
této společenské události nebyl arbitrární, jelikož to bylo právě toto téma, které 
polarizovalo slovenskou společnost a vyvolalo silnou diskusi, emoce, konflikty a vášně, 
které agonismus považuje za esenci a nezbytnou podmínku zdravé a životaschopné 
liberální demokracie. 

Výsledky tohoto výzkumu diskursivní praxe prokázaly, že debata o občanských svazcích 
neheterosexuálních osob neodpovídá tak celkem předpokladem a očekáváním teorie 
agonistické demokracie. Navíc se zdá být patrné, že v některých případech se tato debata 
přibližovala více politické teorii decisionismu Carla Schmitta. Aplikace této teorie prokázala, 
že legitimita byla založena na: a) odvolávání se na počet občanů nebo na historickou tradici 
(v případě slovenských oponentů civilních svazků neheterosexuálních osob, tedy 
neokonzervativců), nebo b) na úplné aplikaci lidských a občanských práv a státní neutrality 
směrem k individuálním koncepcím dobra, jak tomu bylo v případě obhájců těchto svazků 
na Slovensku, tj. politických liberálů. Tento typ legitimity následně potlačuje legality, kterou 
reprezentují liberálně-demokratické instituce. 


