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Monografie Michala Kubáta Postkomunismus a  demokracie (s podtitulem Politika ve středovýchodní Evropě) je věnována problému tzv. konsolidace postkomunistického prostoru, konkrétně pak politicko-institucionálnímu rozměru tohoto procesu. Ve striktním ohledu se vlastně jedná v české odborné literatuře o první souborné zpracování tohoto mimořádně vlivného politologického tématu poslední dekády 20. století. Předchozí takto tematicky zaměřené texty jiných českých politologů (nejmenovitě) se totiž vždy soustřeďovaly na některou z konkrétních otázek spjatých s daným námětem. Ambice Kubátovy práce je naopak explicitně celistvá, obsahově i formálně. Bývá přitom osudem takovýchto pokusů čelit kritice buď za přílišnou stručnost stran některých témat, nebo naopak za nestřízlivou ctižádost. Recenzent ovšem nemíní činit bojovné závěry a stačí mu pouze konstatovat, jak se autorovi podařilo naplnit avizované cíle.
   Kubátovým záměrem bylo zcela zjevně sestavit text, který by širšímu publiku přístupnou, a přitom zároveň odbornou komunitu neurážející formou nabídl komentář základních problémů, které v minulých deseti letech formulovala politická věda v souvislosti s procesy tranzice a konsolidace tzv. postkomunistických zemi. Jako podklad pro tento cíl autorovi posloužily jeho starší texty. Kniha přitom jistě není pouhou "antologií starších článků či sborníkových kapitol" (s. 10), proto nechápu implicitně nervózní tón této Kubátovy věty; jako by bylo nutné se kát za to, že se může opřít o svou předchozí publikační činnost, navíc bez výraznějšího korigování tehdejších závěrů.
   S ohledem na tento postřeh se mi zdá být zbytečné vytýkat autorovi některé prohřešky týkající se publikačních standardů, běžně ovšem spojených se skutečně odbornými texty. Mám tím na mysli především rozhodnutí (autorem hned v úvodu objasňované a hájené) práci nezatěžovat odkazy na konkrétní prameny a pouze na konec textu umístit poznámkový aparát a seznam použité literatury. Z hlediska odborné obce se jedná o krok nežádoucí, ba škodlivý, pro širší čtenářské publikum pravděpodobně vítaný a v každém případě nikterak diskvalifikující.
   A po jistém váhání jsem dospěl k názoru, že si obdobnou toleranci mohu dovolit i ve vztahu ke dvěma exkursům, které Kubát připojil k textu v podobě jakýchsi dodatkových, a nepopírejme, že syžetově mírně řečeno inkoherentních kapitol. Lze totiž chápat a respektovat autorovu naději, že se atraktivita celé práce zvýší, když ji doplní o stručná zpracování tak poutavých námětů, jakými jistě otázka postavení pravice ve středoevropském kontextu či fenomén Komunistické strany Čech a Moravy jsou. Recenzent je v práci nepotřebuje, a uvedené dvě kapitoly (č. 8 a č. 9) se prostě nikdy nestanou texty zadávanými na univerzitách jako nejvhodnější studijní materiály. Jenže o to asi M. Kubátovi ani nešlo.
   Naštěstí však tento postřeh naopak pravděpodobně nebude platit pro kapitoly č. 2 až 6, pojednávající o jednotlivých základních aspektech procesů postkomunistické konsolidace (vědomě vyjímám sedmou kapitolu o stranách a stranických systémech, jejíž tezovitost již vnímám jako kontraproduktivní, zvláště v kontrastu s existujícími texty jiných českých politologů; zjevně se nejedná o Kubátovo výsostné téma). V oněch pěti kapitolách zpracovávané náměty, počínaje teorií tranzice (částečně) a konsolidace (především) postkomunistických zemí, přes profilaci nových režimů z hlediska forem státu a typů vlády či jejich institucionální modulace a konče volbami a aplikovanými volebními systémy, jsou totiž představovány v ucelené, a přitom rozmanitým čtenářům přístupné podobě. O vhodnosti autorovy metody z hlediska didaktického se již aktuálně recenzent přesvědčuje u svých studentů. Škoda, že v této recenzi není místo na podrobnější vyjádření k některým autorovým postřehům a tezím.
   Kubátův záběr je přitom celoareálový: mám tím na mysli autorem dlouhodobě prosazované adjektivum středovýchodní Evropa. Nabízí se však otázka: Skutečně se autorovi do tohoto vymezení vejdou všechny postkomunistické země, tedy včetně středoasijských republik? Jejich zařazení do zvolené komparativní matrice, ve smysIu inkorporace postsovětského rámce, jinak přirozeně vítám. Nebylo vhodné použít jiné označení? Nejedná se přitom o banalitu, vždyť kolik textů i renomovaných západoevropských specialistů není schopno takovémuto základnímu nároku dostát.
   Stručně shrnuto, celá práce vyznívá jako promyšlený a poctivě zpracovaný, a přitom interesantně tematicky zaměřený text, založený na průkazné autorské obeznámenosti s popisovanými daty. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že Kubátovy ambice, k nimž jsem v této recenzi zaujal vědomě vstřícný postoj, by měly získávat jiný, méně Iimitovaný charakter. Posuzovaná kniha je totiž přes autorův věk již jeho třetím monografickým výstupem (Politika v Polsku po roce 1989 a s L. Cabadou Úvod do studia politické vědy); a pokud je mi známo, v současné době připravuje čtvrtý, věnovaný opět ve spíše přehledové podobě nedemokratickým režimům. Podle mého soudu je tudíž načase, aby si Michal Kubát připustil, že stojí před volbou, zda pokračovat v sestavování textů zpracovávajících základní témata politické vědy především v obecných, komentářových tóninách, umožňujících spíše občasné analytické vstupy nežli zásadní teoretické konstrukce. Nabízí se totiž i jiná, náročnější cesta publikování hloubkově a analytičtěji zaměřených politologických studií, neznamenající přitom rezignaci na čtivost, jíž se jeho předchozí texty vždy vyznačovaly. Podle mého soudu svými předchozími pracemi, včetně poslední knihy Postkomunismus a demokracie dokazuje, že je dostatečně vybaven, aby zvolil druhou variantu.
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