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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce si klade za cíl odhalit a zkoumat governmentalitu v praktikách 
řešení dluhové krize. Pozornost obrací k fiscal compact a diagnostikuje racionalitu a 
technologie v diskurzu, kterým je opředený, a v distribuovaných praktikách tzv. fiscal 
councils. Kombinace tématu a zvolené perspektivy slibuje zajímavou analýzu. Práce 
nicméně působí poněkud nehotově a argument je místy spíše nahrubo nahozený, 
nerozvinutý a ne zcela souvislý. Autor úspěšně situuje zvolené téma a perspektivu 
v provedeném literature review, necituje však oponenty ordoliberální teze, ani se 
s jejich argumenty nevyrovnává. Představení konceptů pro interpretivní analýzu je 
přesvědčivé, spoléhá však na omezené množství (byť autoritativních) zdrojů (Dean, 
Lemke, Merglingen) a místy působí spíše jako poznámky z četby. Práce proti tomu 
nemá jasně stanovený research design a nestanovuje, jak bude z koncepty 
pracovat. Metodologickou část do značné míry zastupuje velmi rozsáhlá parafráze 
Hansen (2006), samotnou diskursivní analýzu (na rozdíl od interpretace Draghiho 
proslovu k fiskálnímu kompaktu, který však za takovou analýzu z metodologického 
hlediska považovat nelze) však neobsahuje. Následující část věnovaná 
ordoliberalismu sestává z jediné, opět rozsáhlé parafráze Foucaulta (2008). Po 
představení Eurozóny a základní racionality ekonomického vládnutí, který je v ní na 
základě sekundární literatury identifikovaný, přichází ke slovu samotná analýza, která 
však sestává z pouhých jedenácti stran. Ve své části věnované diskursivním 
praktikám se soustředí na výše zmíněný Draghiho proslov, z nabízené interpretace, 
která navíc jen dílčím způsobem mobilizuje konceptuální aparát governmentality, 
však jasně nevyplývá, co přesně přináší nad rámec existující (a autorem 
představené) literatury k ordoliberalismu a Eurozóně. Autor by se k této otázce 
inovativního rozměru své analýzy mohl vyjádřit v průběhu obhajoby; stejně jako 
vysvětlit důvody svého metodologického rozhodnutí nestudovat jako diskursivní 
monument samotný kompakt. Druhá část analýza se následně zaměřuje na 
governmentalitu projevující se v působení fiscal councils. Vycházejíc z Walterse a 
Haahr (2005) ukazuje hlavní charakteristiky této soustavy (decentralizace 
compliance, heterogenita apod.) Autor zde otevírá velmi zajímavé téma hybridizace 
suverenity a governmentality ve fiskálním vládnutí Eurozóny, argument nicméně 
zůstává vzhledem ke své stručnosti poněkud schematický. Není navíc zcela zřejmé, 
jak teze o pokročilém liberalismu (advanced liberalismu) souzní – nebo nikoliv – 
s dříve rozpracovaným leitmotivem ordoliberalismu. 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na dobré úrovni. Z hlediska standardu 
akademického psaní nejsou zcela vhodné místy rozsáhlé parafráze jednoho autora, 
v rozsahu jednoho nebo i více odstavců. 

 

Celkové hodnocení: 

Práce vytyčuje prostor pro analýzu relevantní problematiky z teoreticky slibné 
perspektivy. Bohužel potenciál této kombinace zůstává nenaplněný navzdory 
autorovu poměrně přesvědčivému zpracování (byť nepříliš rozsáhlé, avšak 
relevantní) teoretické literatury a shrnutí dosavadních kritických analýz propojujících 
ordoliberalismus s vládnutím v Eurozóně.  

 

Výsledná známka: D 
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In	Prague,	28	March	2016	

	

	

TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN:	

	

Dear	Madam,	Sir,	

	

I	have	known	Denisa	Eštoková	in	my	capacity	of	an	internal	reviewer	of	her	diploma	thesis	on	the	alliance	system	in	the	

Middle	East.	 In	my	review,	 I	appreciated	above	all	 the	breadth	and	depth	of	 the	empirical	knowledge	of	 the	regional	

history	 and	 current	 politics	 that	 Denisa	 was	 able	 to	 accumulate	 and	 present	 in	 clear	 and	 ordered	 form.	 Given	 the	

distance	from	the	region	and	the	 limited	offer	of	courses	on	either	the	history	or	contemporary	affairs	of	 the	Middle	

East	at	the	study	programme	at	the	Charles	University	that	Denisa	was	enrolled,	demonstrating	such	command	of	the	

relevant	issues	in	itself	was	a	rather	extraordinary	effort.	Moreover,	the	course	provided	her	with	both	theoretical	and	

methodological	 fundamentals	 that	 she	can	benefit	 from	 in	 further	Ph.D.	 studies.	Therefore,	 I	am	glad	 to	 recommend	

Denisa	for	a	postgraduate	programme	in	Turkey	where	she	could	build	on	the	knowledge	she	has	gained	so	far;	and	the	

methodological	skills	she	has	mastered.	

	

	

Sincerely,	
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In Prague, 8 March 2016 
	
	
To: CEFRES 
 
Dear Madam, Sir, 
 
I have known Jakub Záhora in my capacity as an assistant professor and academic fellow at the Faculty of Social 
Sciences, Charles University. Jakub first attended a master’s course on critical perspectives on terrorism that I teach. He 
was among the best students in the class, and therefore I was glad to later become a supervisor of his Ph.D. thesis. He 
impressed me as a brilliant and diligent student with keen interest in critical security studies and a solid grasp of the 
foundations of the Poststructuralist school of theorising world politics. It was my own interest in and influence by Foucault’s 
genealogy and governmentality investigations that encouraged Jakub to ask me to become his thesis supervisor, and 
since then, I have had the pleasure to discuss with him, on numerous ocassions, his ideas and progress of his research. I 
supported Jakub when he decided to gain a second master’s degree at SOAS to further deepen his understanding of the 
complexities of Israeli local politics and situate it against the broader regional and historical context. And I was glad to see 
that on his arrival, he soon became involved in our department’s collaborative academic activities including both teaching 
and research in the newly founded Deutsch Security Square research centre promoting the intellectual legacy of Karl 
Deutsch. Recognising his research potential, the university also awarded Jakub with a junior research grant that I was glad 
to participate in as a supervisor, and which, among other, allowed him to conduct research and field work in Israel. 
 
I am convinced that Jakub would put to a good use the experience that he would get in CEFRES‘ inspiring environment 
and equally so that he could substantially contribute to the debates here pertaining to the issues related to the everyday 
experiences of spaces as one of CEFRES‘ research priorities, given the focus of his Ph.D. research on the social 
production of space that diagnoses the linkages between micropractices of such production under the permanent state of 
exception with the macroperspective of neoliberal governmentality; and the interdisciplinarity of his research that is 
anchored in international relations and security studies but transcends the field’s narrow boundaries toward, in particular, 
the realms of human geography, etnography and political theory. 
 
Sincerely, 

 
 
Ondrej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. 
Assistant Professor and Coordinator, Deutsch Security Square 
Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

	

	

Ondrej	Ditrych,	MPhil.	(Cantab.)	Ph.D.	

Assistant	Professor	and	Head,	Deutsch	Security	Square	

Faculty	of	Social	Sciences,	Charles	University	in	Prague	


