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Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce Jana Beneše má teoreticko-empirický charakter. Jedná se o značně rozsáhlý a zároveň 

i velmi ambiciózní text, který díky svým parametrům odpovídá spíše tomu, co se obvykle očekává od 

magisterské diplomové práce. Předložený text je věnován tématu biopolitiky ve vztahu k epidemii 

nemoci COVID-19 v České republice. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce podle jejího autora sleduje dva hlavní cíle, které oba souvisejí s jím provedeným výzkumem. Tím 

prvním má být identifikace a vymezení expertních diskursů v kontextu epidemie COVID-19. Druhým 

má být slovy autora „popis funkcí a vazby expertních diskursů na biopolitiku“. Jedná se o náročné cíle, 

které předkladatel práce řeší způsobem, který odpovídá úrovni jeho znalostí, dovedností a odborných 

zkušeností. Autor na základě provedených analýz vymezuje tři expertní diskursy: diskursy expertů 

z oblasti přírodních věd, diskurs lékařství a medicíny a diskurs ekonomický, a v návaznosti na to pak 

identifikuje funkce (doporučující a analyzující), jež tyto expertní diskursy plní ve vztahu k biopolitice.  

Na základě svých zjištění se v závěru práce vrací k pojetí biomoci a biopolitiky  u Michela Foucaulta, 

aby s ním polemizoval.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Výše nastíněný postup se vyznačuje racionalitou a logikou. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická a empirická část práce spolu dobře korespondují, jsou vyvážené a vhodně propojené. Vychází 

se z teorie, od které se přechází k výzkumu, jenž přináší poznatky umožňující v závěru kriticky posoudit 

teoretická východiska. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má logickou a přehlednou strukturu. Použitá argumentace je jasná a srozumitelná. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická východiska práce jsou čerpána z teorie Michela Foucaulta a jeho analýz biopolitiky, bio-

moci a epidemie. Musím konstatovat, že právě tato část práce na mne učinila největší dojem, neboť s tak 

pronikavou znalostí a interpretací Foucaultových myšlenek jsem se u studenta bakalářské úrovně dosud 

nesetkal. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část je velmi široká a svým pojetím výrazně překračuje to, co se obvykle od bakalářské práce 

očekává. Já osobně bych dal přednost tomu, kdyby byla analyzována jen část materiálu, o kterém se 

hovoří, ale kdyby byla tato analýza provedena v postupných krocích, na nichž by byl přehledně 

demonstrován způsob, jakým se postupuje v metodologii, ke které se autor hlásí. On sice v práci 

deklaruje aplikaci metody kritické diskursivní analýzy Normana Fairclougha, čtenář ovšem bude v textu 

obtížně hledat nějaké doklady o aplikaci této metody. Všechny závěry, ke kterým v empirické části 

dospívá, lze podle mého soudu z textů vyvodit na základě zdravého rozumu, aniž by k tomu bylo nutné  

metodu kritické diskursivní analýzy použít. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry práce jsou v souladu s poznatky, ke kterým autor postupně dospěl v empirické části práce. 

 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Formální kritéria odborného texu jsou v bakalářské práci Jana Beneše odpovídajícím způsobem 

naplněna. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Proti využití informačních zdrojů lze vzhledem k formátu bakalářské práce těžko něco namítat. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková, stylistická a grafická úroveň textu jsou na náležité úrovni. 
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Celkové hodnocení práce 

Celkově hodnotím  práci Jana Beneše jako velmi dobrou až výbornou. O hodnocení by měl rozhodnout 

způsob obhajoby. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Vysvětlete, jakým způsobem jste v empirické části práce aplikoval metodu kritické diskursivní analýzy 

Normana Fairclougha? 

 

Datum:  15. 6. 2021 

 

Podpis:  Jiří Šubrt v. r. 


