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Věnek Bonuš napsal velmi zdařilou diplomovou práci na klasické politologické téma, důležité
i pro teleologické, axiologické a právněsociologické úvahy v právu. Kriticky, s hojnými odkazy na
zahraniční literaturu a s pomocí přehledných grafů rozebral klasické teorie politického spektra, jako
je dělení na levici a pravici, dvoudimenzionální systém, ze kterého vychází tzv. politický kompas, a
teorie konfliktních linií (štěpení, cleavages), které věnoval samostatnou kapitolu.
Za cíl si vytkl navržení nového modelu politického spektra, který bude reflektovat a případně i
osvětlovat změny politických systémů, ke kterým v Evropě dochází. V rámci něho chtěl provést
integraci teorie konfliktních linií do teorie politického spektra tak, aby nový model reflektoval
novodobý politický vývoj a byl použitelný i v právní vědě pro výzkum dopadu politických preferencí
soudců, státních zástupců dalších právnických profesí na rozhodovací a další praxi.
Je to ambiciózní cíl, ale myslím, že se ho podařilo splnit, navržený model je velmi zajímavý a
dá se na něm stavět v dalším výzkumu. Zvláště to propojení tzv. politického kompasu
s aktualizovanou teorií konfliktních linií je velmi zajímavá myšlenka.
Klasická teorie konfliktních linií Lipseta a Rokkana měla konfliktní linie čtyři – a)
centrum/periférie, b) stát/církev, c) město/venkov, d) práce/kapitál. Věnek Bonuš se v druhé kapitole
podrobně zabývá snahami o doplnění dalších konfliktních linií, jako je GAL/TAN, tedy zelené
hodnoty, alternativní politika nových forem politické participace a liberalismus na straně jedné a
tradiční hodnoty, odmítání migrace a nacionalismus na straně druhé. Tato linie se významně kryje
s transnacionální linií univerzalismus/partikularismus.
V třetí kapitole se Věnek Bonuš snaží zakomponovat nové konfliktní linie do
dvoudimenzionálního modelu, který je v podobě tzv. politického kompasu zvláště vhodný pro
praktické využití. Používá klasickou linii tzv. politického kompasu stát/trh a nově transnacionální
linii kosmopolitismus/komunitarismus (str. 58). Označením „komunitarismus“ pro názorovou pozici
zahleděnou do národního státu si podle vlivem četby děl předního světového komunitaristy Michaela
Sandela nejsem jistý, přemýšlím, jestli lepším označením toho pólu není partikularismus.
V pokračování třetí kapitoly Věnek Bonuš přesvědčivě dokládá, že takto pojatý
dvoudimenzionální model pokrývá velkou většinu aktuálně relevantních politických témat. Cenný je
i pokus řadit současné evropské a české politické síly do tohoto modelu (kap. 3.4).
V rámci obhajoby by Věnek Bonuš mohl příkladmo uvést některé vhodné otázky, které by na
způsob tzv. politického kompasu umožnily v jeho modelu správně řadit politické přesvědčení
konkrétní osoby do navrženého dvoudimenzionálního grafu.
Diplomová práce je velmi zdařilá, s vysokou mírou originality a osobního myšlenkového
vkladu, opřená o úctyhodný soubor zahraniční literatury a účinně prezentovaná pomocí grafů; ani
vůči jazykové a formální stránce práce nemám vážnější výhrady.
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm výborně.
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