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Tento posudek je již v pořadí druhým na práci Mariána Sekeráka Participatívna, 

deliberativívna a agonistická demokracie: súčasné teorie a praktická aplikácie. Oponent 

s potěšením konstatuje, že doktorand valnou většinu jeho námitek, kterou obsahovala první 

verze posudku, úspěšně vypořádal. Protože zásadní výtky byly vyřčeny již ve zmiňované 

první verzi, omezíme se zde pouze na obecnější shrnutí a celkové zhodnocení práce.

Jek již bylo konstatováno v předchozím posudku, předložená disertační práce je 

zajímavou a v česko-slovenském prostředí v mnohém průkopnickou prací. Její cíl je v 

podstatě trojí: 1. seznámit čtenáře se současným stavem politologického poznání a myšlení 

v oblasti moderních teorií demokracie, které jsou obsaženy v názvu práce. 2. ukázat na 

současnou hlubokou krizi legitimity demokratického vládnutí, její zdroje a příčiny, a zároveň 

naznačit východiska z této krize prostřednictvím aplikace těchto teorií v praxi. 3. na 

konkrétních příkladech ukázat jejich aplikační potenciál, a to na úrovni národní, evropské a 

globální.

Obecně můžeme konstatovat, že práce je silná všude tam, kde je patrný autorův vlastní 

přínos. Standartní pak tam, kde spíše popisuje a shrnuje dosavadní poznání. Někde je přitom 

patrný až příliš velký respekt k politologickým autoritám -  není úplně podstatně, kdo je 

z jakého pracoviště či jakou cenu získal. Podstatný je jeho vědecký nebo aplikační přínos. Na 

druhou stranu autor vychází z obdivuhodně širokého záběru informačních zdrojů -  jak co do 

rozsahu (v původní verzi práce tvořil Seznam pramenů a literatury 50 stran, v nové verzi 

bezmála 40), jazyka (zastoupena je odborná literatura česká, slovenská, francouzská, anglická, 

americká apod.), tak co do typů zdrojů -  od klasických tištěných, po elektronická až po 

rozhovory a ukázky z kanálu youtube.com). Pracuje se znalostí věci. která je patrná rovněž na 

jeho vlastní rozsáhlé bibliografii k této problematice. Dobře ovládá vědecké metody a 

„řemeslo“, dokáže kriticky konfrontovat různé informační zdroje a vyvodit adekvátní závěry.



Jako oponent práce bych přesto stanovil tři okruhy otázek, k nimž mám v práci 

výhrady.

1. Proč autor nevyužil k demonstraci moderních teorií demokracie občanovi nejbližší 

úroveň komunální politiky? Tím spíše, že řada měst už i v středoevropském 

regionu používá některé moderní nástroje, jako je například participativní 

rozpočet, které přispívají k možnosti účasti občana na správě věcí veřejných.

2. Autor vychází z představy tzv. demokratického deficitu EU, tedy, že je možné 

posilovat demokratické prvky vládnutí v rámci EU. Jak se vypořádá s námitkou, že 

sám koncept evropské unie je elitářský, založený úmyslném na vyloučení 

veřejnosti z procesu rozhodování? Nehledě na názor současné evropské radikální 

levice, že EU svou podporou smlouvám TT1P a ČETA ukazuje na své propojení 

s nadnárodními ekonomickými skupinami a slouží jejich zájmům. Obému by 

napovídalo faktické odmítnutí evropské iniciativy Stop TTIP evropskou Komisí, 

ačkoliv tato iniciativa splnila všechny potřebné právní požadavky. O samotné 

iniciativě i o přístupu Komise k ní autor v disertační práci obsáhle pojednává.

3. Domníváte se, že koncept globálního vládnutí, založený navíc na demokratických 

principech je možný? Není koncept demokracie omezen jen na evropsko-americký 

civilizační okruh (versus Čína, Rusko apod.)? Nejsou Vámi popisované možnosti 

globální demokracie pasé i vzhledem k diskutovanému konci globalizace a začátku 

lokalizace, posilování nacionalismu, růstu role regionů a také krizi integračních 

procesů, které již nejsou považovány za žádoucí?

Nehledě na tyto otázky, Mariánu Sekerákovi se podařilo napsat velmi zdařilou práci, 

která reflektuje dynamický vývoj evropské i světové politologie, aniž by zapomněla na 

problémy reálného světa, což je častý problém prací normativní politologie. Autor v ní plně 

prokázal své vědecké a odborné kvality. Práce představuje neoddiskutovatelný přínos pro 

další rozvoj oboru. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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