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Předmluva
Politický režim aneb svoboda a demokracie „v akci“ 

(mutato nomine de te fabula narratur)

Autorské renomé nejen v  okruhu právní nýbrž i  šir-
ší čtenářské veřejnosti, si Helena Hofmannová získala 

odborně originálními a  čtenářsky poutavými pracemi vě-
novanými soudobým dějinám, konkrétně pak právním ko-
notacím osudu českých a  moravských Židů v  Protektorátu 
Čechy a  Morava (Právní postavení Židů v  Protektorátu Čechy 
a Morava (1939–1941). Praha: Sefer, 2000; Zákonné bezpráví. 
Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Auditorium, 2011). 
„Zasvěcencům“ sledujícím právnické časopisy jsou dobře 
známy i její studie k otázkám demokracie či postavení men-
šin. Novou knihou Helena Hofmannová představuje již i širší 
veřejnosti výsledky studia, bádání, úvah v oboru dalšího ze 
svých profesních zájmů, v oboru politologickém a státověd-
ném. S poděkováním jsem v této souvislosti přijal nabídku 
možnosti prostudovat si rukopis díla, jenž pro mne byl pod-
nětem k vlastním úvahám a asociacím. Ty se staly podnětem 
k čilé korespondenci: jedním z kamínků v mozaice naší de-
baty byla i  s  velikou upřímností a  v  komprimované formě 
vyjádřená motivace k  napsání knihy (uvádím ji s  laskavým 
autorčiným souhlasem): „Nápad na přístup k tématu vznikl 
z velké míry jako reakce na četbu amerických autorů, kteří 
se nyní vášnivě věnují problematice autoritativních režimů, 
stejně jako se předtím věnovali problematice hybridních re-
žimů. Při četbě těchto autorů jsem zažila zkušenost dvojího 
světa vědeckého přístupu. U politických režimů to je velmi 
markantní, protože zjednodušeně řečeno, v USA o nich teď 
píše téměř každý, a  současně většině (vlastně skoro všem) 
těmto pracím chybí základní východisko o tom, co vůbec po-
litický režim je. Zároveň se přiznám, že jejich angažovanost 
je nakažlivá a přitažlivá; a je to takový zvláštní schizofrenní 
svět, kdy lze obdivovat jejich nasazení a odvahu, a na straně 
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