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Vyjádření školitele k průběhu studia a k dizertační práci Michala Trčky 
 

„Fenomén deteritorializace: Vysílání pracovníků do České republiky“ 
 

předkládané v roce 2019 na Ústavu politologie FF UK v Praze 
 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Plnění studijních povinností v rámci celého studia 
Michal Trčka v rámci svého doktorského studia výtečně splnil všechny povinnosti požadované 
jeho individuálním studijním plánem, a navíc realizoval řadu dalších vědeckých a 
pedagogických aktivit: složil všechny požadované atestace a splnil další požadavky kladené na 
doktoranda.   

Účast na konferencích 
Doktorand se účastnil konferencí, workshopů a seminářů. Přednesl na nich své vlastní 
příspěvky nebo se zapojoval do diskuze na podobných akcích. Z těchto příspěvků mohu zmínit 
zejména tyto: 

 Trčka M. „Delegitimizace politiky deteritorializace?“ Filosofie a sociální vědy: 
Odpovědnost v době neodpovědnosti. Org. M. Brabec, L. Hohoš, M. Hrubec, O. Lánský, 
M. Profant. Praha, Liberec, Bratislava, Česká republika, Slovensko, 11. 11. – 12. 11. 
2014, 13. 11. 2014, 18. 11. – 19. 11. 2014. [Příspěvek na konferenci.] 

 Trčka M. „Uprchlictví v pevnosti Evropa.“ Filosofie a sociální vědy: Sociální konflikty. 
Org. M. Hrubec (Filosofický ústav AV ČR). Praha, Hradec Králové, Bratislava, Česká 
republika a Slovensko, 2015. [Příspěvek na konferenci.] 

 Trčka, M. „Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic.“ Prístupy a 
prostriedky poznávania v sociálne-vednom výskume. Org. Prešovská univerzita v 
Prešově, Prešov, Slovensko, 24. 11. 2016. [Příspěvek na konferenci.] 

 Trčka, M. „Transnacionální veřejnost, komunity a demokratický konfederalismus.“ 
Světový řád a radikální politika. Org. Metropolitní univerzita Praha. Praha, Česká 
republika, 25. 11. 2016. [Příspěvek na konferenci.] 

 Trčka M.; Leontiyeva J. „Employment of Ukrainian workers in the Czech Republic: 
Opportunity structures and informal practices to overcome the barriers.“ 
Strengthening Trans/national Cooperation among Labour Standards Enforcement 
Agencies in Europe: Challenges and Opportunities / Přeshraniční vymáhání práv 
vysílaných a dalších migrujících pracovníků: výzvy a příležitosti. Org. Multikulturní 
centrum Praha. Praha, Česká republika, 24. 11. – 25. 11. 2017. Dostupné z WWW: 
http://mkc.cz/cz/informacni-sluzby/kalendar-akci/preshranicni-vymahani-prav-
vysilanych-a-dalsich-migrujicich-pracovniku-vyzvy-a-prilezitosti [Příspěvek na 
konferenci.] 

 Trčka, M. „Zaměstnávání ukrajinských pracovníků s polskými vízy v České republice: od 
mechanismů vykořisťovaní k možnostem intervence.“ Pracovní podmínky cizinců a 

http://mkc.cz/cz/informacni-sluzby/kalendar-akci/preshranicni-vymahani-prav-vysilanych-a-dalsich-migrujicich-pracovniku-vyzvy-a-prilezitosti
http://mkc.cz/cz/informacni-sluzby/kalendar-akci/preshranicni-vymahani-prav-vysilanych-a-dalsich-migrujicich-pracovniku-vyzvy-a-prilezitosti
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cizinek – možnosti a limity spolupráce sociálních partnerů. Praha, Česká republika, 24. 
4. 2018. [Prezentace výzkumu a účast na diskusi v rámci kulatého stolu.] 

Publikační a překladatelská činnost 
Doktorand v době doktorského studia (září 2014 až 2019) opakovaně publikoval, a to zejména 
v českém jazyce. Publikoval jak kvalitní odborné texty ve vědeckých monografiích nebo 
výzkumné zprávy, tak i texty popularizačního charakteru určené pro širší veřejnost. Jednalo se 
o velmi kvalitní texty zaměřené na téma jeho dizertační práce. Klíčovou publikací byla 
monografie (Ne-propustné hranice) vydaná v nakladatelství Epocha v roce 2017. Kromě 
publikace vlastních textů se věnoval také překladům odborných statí. Z nejvýznamnějších 
odborných publikačních výstupů mohu zmínit především tyto: 

 Trčka, M. Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic. In: Balogová, B. a Z. 
Poklembová (eds.). Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. 
Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v 
Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 159–166. [Kapitola ve 
sborníku.] 

 Trčka, M. Ne-prostupné hranice Evropy. Teritorialita, biopolitika a etika. Praha: Epocha, 
2017. [Monografie.] 

 Lánský, O.; Trčka, M. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně) kapitalistická dynamika 
proměny státu. In: Agha, P. a V. Bělohradský, R. Buben, et al. Budoucnost státu? Praha: 
Academia, 2017, s. 131–151. [Kapitola v kolektivní monografii.] 

 Trčka, M. Sociální otázka a duch osvícenství v „České otázce“ T. G. Masaryka. In: 
Svoboda, J.; Prázný, A. (eds.). Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017, s. 
355–368. [Kapitola v kolektivní monografii.] 

 Bell, D. A. Od komunismu ke konfucianismu: měnící se diskursy o čínské politické 
budoucnosti. Přel. A. Handl a M. Trčka. In: Kreuzzieger, M.; Lánský, O. (eds.) 
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: 
Filosofia, 2017, s. 241–266. [Překlad odborného textu.] 

 Kaviraj, S. Modernita a politika v Indii. Přel. A. Handl a M. Trčka. In: Kreuzzieger, M.; 
Lánský, O. (eds.) Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních 
kontextech. Praha: Filosofia, 2017, s. 267–297. [Překlad odborného textu.] 

 Moskvina, Y.; Trčka, M. Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na 
fragmentovaných pracovištích. Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků – 
česká případová studie. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2018. Dostupné z WWW: 
https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/zamestnanci-
v-supermarketech_web.pdf [Případová studie.] 

 Trčka, M. 2018. Problematické aspekty dočasné pracovní migrace. Bulletin SLOVO: pro 
cizince a o cizincích. 2018, roč. 15, č. 2, s. 6–7. Dostupné z WWW: 
http://www.slovo21.cz/images/dokumenty/bulletin/0218_Bulletin_Slovo_web.pdf 
[Novinový článek.] 

 Trčka, M.; Moskvina, Y.; Leontiyeva, Y.; Lupták, M.; Jirka, L. Employment of Ukrainian 
Workers with Polish Visas in the Czech Republic: From the Main Patterns of Labour 
Exploitation towards Points of Intervention. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2018.  

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/zamestnanci-v-supermarketech_web.pdf
https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/zamestnanci-v-supermarketech_web.pdf
http://www.slovo21.cz/images/dokumenty/bulletin/0218_Bulletin_Slovo_web.pdf
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Vědecká činnost a vysokoškolská výuka  
Michal Trčka se významně podílel a podílí na vědecké a pedagogické činnosti: zejména je 
členem Katedry filosofie Technické univerzity v Liberci (TUL), kde je zapojen do řady vědeckých 
a pedagogických projektů a aktivit. Ve své práci se také věnuje popularizaci vědy.   

V době od roku 2017 do roku 2018 doktorand působil v Multikulturním centru Praha na 
pozici metodik a výzkumný pracovník. Tato vedlejší pracovní činnost mu poskytla možnost 
podílet se na výzkumu svého tématu v zavedené neziskové organizaci, která se na danou 
problematiku zaměřovala s důrazem na specifika situace pracovní migrace v ČR.  

Kromě výuky a působení na TUL se podílel na vysokoškolské výuce na Univerzitě Karlově 
v Praze. Ve výuce se věnuje zejména etice, globálním problémům a různým korpusovým 
předmětům z oblasti společenských věd. Mezi všemi předměty uvádím: 

 výuka na Katedře filosofie TUL: předmět Etika (aktuálně vyučuje), 

 výuka na Katedře filosofie TUL: předmět Úvod do studia společenských věd (aktuálně 
vyučuje),  

 výuka na Katedře filosofie TUL: předmět Globální problémy (aktuálně vyučuje),  

 výuka na Ústavu politologie FF UK: předmět Otroctví, rasismus a modernita (ZS 
2014/2015; společně s dr. Lánským). 

II. Celkové zhodnocení dizertační práce 

Téma a struktura práce 
Dizertační práce je zaměřena na významné a aktuální téma deteritorializace práce, které je 
možné vnímat jako součást problému globalizačních procesů. Doktorand se konkrétně v tomto 
širokém tématu s politicko-filosofickým přesahem zaměřil na problematiku tzv. vysílání 
zahraničních pracovníků do ČR, resp. se soustředil na změnu jedné regulující směrnice EU, 
která o deteritorializaci vypovídá. V tomto kontextu se jedná o poměrně detailní analýzu 
jednoho mikrofenoménu, která má ale významné přesahy. Hlavní otázkou, kterou si 
doktorand kladl, bylo, „…do jaké míry návrh na revizi směrnice 96/71/ES ovlivňuje proměny 
suverenity moderního státu, jakým způsobem se na základě pravidel pro vysílání pracovníků 
proměňuje propustnost hranic evropských států a jak jsou případně tyto proměny pro členské 
země citlivými tématy.“ (s. 7). Ověřoval vlastně hypotézu, zda „…vybraný příklad revize 
směrnice 96/71/ES je ukázkou transformace suverenity moderního evropského státu a 
nadnárodní flexibilizace práce…“ (s. 8). Tuto otázku zkoumal zejména pomocí analýzy toho, 
jak vybraní aktéři v českém politickém prostředí reagovali právě na návrh směrnice; konkrétně 
se zaměřil na vládu (a ministerstva), zástupce pracujících a podnikatele. 

Struktura práce je přesvědčivě zdůvodněná a srozumitelná a poskytuje potřebnou linii 
výkladu. Autor se v první kapitole po Úvodu věnuje metodologii a v následující kapitole se 
zaměřuje na sociální, politický a historický kontext. Tyto kapitoly mají v práci přípravnou 
úlohu. Jednak v nich autor vyjasňuje použitou metodologii vlastního empirického výzkumu a 
jednak se zde vyrovnává s aktuální literaturou k tématům deteritorializace, migrace, práce či 
obecněji suverenity. Metodologicky se opírá zejména o pojetí diskurzivní analýzy od Ruth 
Wodak, kterou tvořivě rozvíjí a aplikuje.  

Klíčovou částí dizertační práce je ovšem následující kapitola, ve které se již doktorand 
systematicky věnuje rozboru fenoménu vysílání pracovníků do ČR a analyzuje, jak vybraní 
aktéři reagovali na návrh zmíněné revize. Struktura této kapitoly odpovídá analýzám reakcí na 
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danou směrnici v letech 2016 až 2018. Provedená analýza je zaznamenaná rigorózně a 
vyčerpávajícím způsobem. Jedná se v zásadě o výrazně deskriptivní část, která je poměrně 
obtížně čitelná pro běžného čtenáře; naštěstí je text doplněn shrnutím (s. 103–109), které 
přehledně usouvztažňuje jednotlivá zjištění a tvoří základ pro následný Závěr. Ten je vlastním 
obsahovým vrcholem celé práce: doktorandovi se v něm podařilo propojit zvolená východiska 
a hypotézy z teoretické části s empirickou analýzou a smysluplně o této syntéze pojednat. 
Práce ukazuje, jakým způsobem je v analyzovaných procesech transformována státní 
suverenita. Doktorand v této souvislosti vlastně dochází k závěru, že v případě analýzy 
globalizačních procesů je možné hovořit o transnacionalizaci a deteritorializaci v takových 
konceptuálních kontextech, kde jsou národy, teritoria a státy konstruovány v nových 
podmínkách. Jak uvádí autor, „[t]o se v rámci revize směrnice 96/71/ES projevilo v tom ohledu, 
že na jednu stranu se podařilo prosadit stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě, což 
zlepšilo postavení vysílaných pracovníků, ale na druhou stranu mechanismus vysílání 
pracovníku přispívá k flexibilizaci práce, vysílaní pracovníci jsou jen dočasnými pracovníky, což 
podkopává jejich případné zapojení do průmyslového občanství, omezuje kolektivismus 
pracovníků a jejich zastupování ve vyjednávání o výši mzdy nebo jejich pracovních právech.“ 
(s. 118). 

Domnívám se, že velmi cenným přínosem dizertace je, že poskytuje kvalitní rozbor 
jednoho z fenoménů globalizace a posouvá poměrně časté analýzy globálních procesů z roviny 
obecných tezí na rovinu konkrétního rozboru. Naopak jistou nedokonalost či chybu textu 
spatřuji ve zdráhavosti autora interpretovat vlastní zjištění; s touto tendencí se v textu bohužel 
setkáváme na více místech. V důsledku toho má práce výrazně deskriptivní charakter.  

Hodnocení úrovně zpracování tématu 
Doktorand na velmi kvalitní úrovni zpracoval dané téma. Text práce potvrzuje, že je schopen 
pracovat s aktuálními zdroji, přičemž identifikuje a analyzuje důležité otázky současného 
světa. Přesvědčil, že je schopen porozumět významným textům v domácí i zahraniční 
literatuře. Doktorand ve své komprehenzivní práci dokázal, že je schopen texty taktéž 
synteticky využít při další analýze konkrétního empirického materiálu. Prokázal schopnost 
postupovat při analýze na metodologicky zdůvodněné úrovni. Jeho práce umně kombinuje 
empirickou analýzu jak s teoretickými předpoklady, tak s odpovídajícími vývody a závěry. 
Práce dokládá, že doktorand dostál požadavkům kladeným na dizertační práci na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Dizertační práce ve vztahu k osobnosti doktoranda 
Doktorandova práce na dizertaci nejen potvrzuje jeho odborné způsobilosti, ale také posílila 
jeho odbornou připravenost pro uplatnění v českém akademickém prostředí. Michal Trčka je 
mladým politologem, který je ve své práci schopen přesahu k metodologii společenských a 
politických věd a k politické filosofii. Česká akademická obec získala díky tomuto doktorskému 
studiu talentovaného a kvalitního vědce a vysokoškolského pedagoga, který je schopen díky 
svému předchozímu studiu (magistr filosofie) i současnému studiu (PhD. politologie) vyučovat 
politickou a sociální filosofii, politologii a další sociální a politické vědy. Kromě toho je schopen 
ve své odborné práci kombinovat poznatky z těchto vědních oborů. 
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III. Dotazy k obhajobě 
Doktorand by se v rámci své obhajoby mohl vyjádřit k těmto otázkám/problémům: 

1. Jak by autor interpretoval své zjištění, že „…v argumentačních schématech (vyjma 
ČMKOS) zcela chyběla topoi humanitarismu…“ (s. 108)? Proč se podle něj v této věci 
neprosadil důraz na lidská práva, který je v českém veřejném a politickém diskursu 
poměrně častý? 

2. Autor se v závěru své práce obšírně věnuje problému, jak jeho empirická zjištění 
korespondují s teoriemi, o kterých pojednal v kapitole č. 3. Otázka zní: vedl výsledek 
jeho výzkumu k tomu, že by bylo potřeba reformulovat vybranou teorii 
deteritorializace?  

IV. Závěr 
Předložená dizertační práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji stupněm prospěl. 
 
 

 
 
 

10. září 2019                                                                 Ondřej Lánský 


