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Základní charakteristika práce. 

Předkládaná práce vychází z ambiciózního projektu, jehož cílem je ověřit pomocí kritické 

diskursivní analýzy využitelnost Foucaultova pojetí biopolitiky v kontextu české pandemie 

COVID-19:  „prvním cílem je identifikace a vymezení expertních diskursů v kontextu epidemie 

COVID-19 v České republice; druhým cílem je popis funkcí a vazby expertních diskursů na 

biopolitiku.“ (s. 18). 

 

Výsledný text je co do přesvědčivosti nevyvážený. Teoretická část práce a části diskuse 

navazující na teoretickou část jsou na velmi vysoké úrovni, díky obtížnému materiálu a 

schopnosti jej poučeně a vysoce přesvědčivě zpracovat se tyto části vymykají standardům 

bakalářské práce. Úvodní část popisu metody je také na poměrně vysoké úrovni, samotná 

specifikace samotného postupu je ale již dosti vágní a při prezentaci výsledků analýzy není úplně 

jasné, kde a jak byla aplikována metoda a kde se jedná jen o Foucaultem poučenou a metodu 

neaplikující interpretaci vybraných textů (viz níže část metodologie). To je samozřejmě 

způsobeno i metodou CDA, která je z hlediska cíle vybraná adekvátně, ale její dosavadní 

akademické využití trpí nejednotností a nedostatečně konkrétním vysvětlením aplikovaného 

postupu.  

 

Vzhledem k těmto okolnostem je obtížné práci jednoznačně ohodnotit, proto v posudku navrhuji 

velmi dobře s tím, že dobrá obhajoba má podle mého názoru potenciál vysvětlit nastíněné 

nejednoznačnosti a vést k hodnocení výborně. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Práce má srozumitelně vymezený cíl (citovaný výše), jemuž odpovídají závěry. Není jen úplně 

jasné, z čeho jsou závěry vyvozeny, což by mohla upřesnit obhajoba práce. 

 

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

V textu práce je popsaná metoda i postup řečení, rekonstrukce Foucaultova dědictví v oblasti 

diskursivní analýzy a CDA je pregnantní a na vysoké odborné úrovni. Postrádám nicméně popis 

konkrétního zvoleného postupu, metoda na s. 27-28 je popsaná dosti obecně a neumožňuje 

replikaci – při obhajobě by tedy autor měl svůj postup dovysvětlit. Není zejména jasné, jak 

autor identifikoval diskursy (první cíl práce), u nichž text může působit dojmem, že tyto byly 

stanoveny a priory (i když má jít o výsledek analýzy), podobně u analýzy textů není jasný rozdíl 

mezi hledáním předpokládaných konceptů a konceptů, které jsou výsledkem nasazení 
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systematického zpracování materiálu pomocí jasně určené metody, jakkoli jsou většinou 

aplikované postupy CDA vágní. 

 

Jako problematické dále vidím míchání ideologické a diskursivní analýzy i když lze souhlasit 

s tím, že někteří autoři CDA tak činí, asi by autor mohl dovysvětlit, na základě čeho usoudil, že 

CDA „za každou diskursivní událostí vidí ideologii a hegemonii“  (s. 25) 

 

Dále by autor mohl dovysvětlit, jak se vyhnul ve své práci následujícími riziku: „Proto kritika 

směřovaná na CDA zastává stanovisko, že badatel si může vybírat texty, které potvrzují jeho 

pracovní hypotézy a on si tak konstruuje bias ohledně skutečné podoby sociální reality.“ (s. 25), 

tj. jak autor zajistil reliabilitu při zpracování (kódování) textu. 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

V práci je slabší přemostění části teorie – výsledky – interpretace a závěr. Zatímco teorie vytváří 

logický úvod k dalšímu textu, výsledková část, zdá se mi, plně nekoresponduje s částmi 

interpretace dat a závěr, tj. závěr práce obsahuje interpretace, u nichž není jasné, z jakých částí 

výsledkové části pocházejí – např. zjištěný „paradox biopolitiky“. 

 

 

 

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

přehlednou strukturu? 

Ano. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Autor prokázal vysokou úroveň zpracování těžkých vstupních textů, způsob odborného psaní a  

orientace v textech odkazují k vyzrálosti odborného stylu autora.  

 

Na škodu textu je občasné užívání místy až žoviálního styl, např. v úvodu „comeback Foucaulta“, 

dále „vědci se handrkují“, „duo interpretů“… 

 

 

Teoretická část obsahuje malé množství diskutabilních částí: 

 

-  např. na s. 11 autor vykládá Foucaultovské pojetí moci jako značně efemérní a 

individualistické – moc se podle toho výkladu ustavuje mezi jednajícími (s. 11), současně ale 

autor mluví o mocenském působení institucí na jedince. Ve Vůli k vědění Foucault ale hovoří ale 

o taktikách a strategiích, které mají spíše povahu institucionalizovaného jednání, nebo jednání 

využívajícího za účelem mocenského působení dostupná institucionální rozvržení. 

 

- formulace „původ CDA v lingvistice“ (s. 19). Přesnější by bylo, že CDA byla silně ovlivněna 

lingvistikou. 
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- CDA „za vším spatřují nekonečný třídní boj“ (s. 25) – to je podle mě hodně zavádějící interpretace. 

 

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

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

Výsledková část, jak již bylo řečeno, pro mě představuje nejvíce rozpačitou část textu, a to 

zejména z důvodu nejasnosti co se týče použité metody. Proces CDA není v textu přítomný, jen 

výsledky. Při procházení výsledkové části vyvstává otázka, zda jde o víc než interpretaci textů 

pomocí převyprávění, tj. v čem přesně spočívá přidaná hodnota aplikace zvolené metody na 

vybraném příkladu?  

Poznámky k výsledkové části práce jsem rozdělil do několika bloků: 

 

Aplikace Foucaultovské perspektivy: 

 

Jedním z hlavních problémů aplikace CDA je doložení performativní funkce jazyka, tj. účinek 

určitého způsobu mluvení na realitu. To se v závěru výsledkové části autorovi částečně daří 

poukázáním na vliv diskursů na instituce, nicméně celkové zpracování tohoto je dosti obecné a 

nevykazuje známky systematického postupu. 

 

Aplikace Foucaultovy perspektivy dále umožňuje sledovat subjektivaci pomocí diskursivních a 

mocenských praktik, tj. vytváření určitého typu subjektů. Tento moment je v interpretaci také 

obsažen, není ale dotažen, zmínka, že diskurs pracuje se subjekty jako jsou senioři nebo žáci 

neukazuje na utváření něčeho nového, spíše posilování již existujících konceptů nebo jejich 

určitých významových konotací. 

 

 

Přidaná hodnota pojmu ideologie: 

 

Z výsledkové části není zřejmá přidaná hodnota pojmu ideologie – viz např. „Diskursivní formace 

společného vidění světa je tvořena opakováním určitých výpovědí, které nejsou zcela identické z 

hlediska své větné struktury, ale z hlediska významu a ideologie.“ Na s. 43 a podobně tamtéž - 

v čem spočívá „ideologický přístup expertů“?. Podobně i dále v textu, např. na s. 51 – „podtržená 

věta „ochrana zdraví občanů České republiky, které dlouhodobá omezení ohrožují“ je dle mého 

soudu ideologickým přístupem ze strany LF UK“ 

A dále  - v čem je v následující části textu podtržená věta „ideologickým přístupem“? (s. 31): 

„Podtržená věta „Děti by se mohly bezpečně a dlouhodobě vrátit do škol“ je dalším z 

ideologických přístupů, kterým BISOP přistupuje ke skupině dětí a studentů. V tomto případě 

BISOP přistupuje k dětem – studentům – jako k objektu, který podléhá epidemiologickým 

opatřením (tj. nechodí do školy, protože jsou školy zavřené).“  

Identifikace diskursů: 

 

Co se týče hlavních cílů práce, není jasné, na základě jakých kritérií autor stanovil, že se jedná 

v případě identifikovaných souborů textů skutečně o diskurs, to by mohl objasnit. 
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Tamtéž (s. 43) – vymezení expertního diskursu z pole přírodních věd je dosti vágní, není takto 

pojatý diskurs daleko širší a nezahrnuje i další identifikované diskursy a část veřejné diskuse? 

V čem je z tohoto hlediska stále uzavřeným diskursem? 

 

Diskurs ekonomický je dosti problematicky vymezen z hlediska definice diskursu v teoretické 

části: „ekonomové si uvědomují, že epidemiologická opatření jsou nutným krokem…“ (s. 56). 

 

Řád diskursu: 

 

Na základě čeho je postulováno, že „Domnívám se, že nemůžu hovořit o přirozenosti tohoto 

„řádu diskursu“, protože takto formulovaná provázanost jednotlivých diskursů nebyla 

identifikována v normálním stavu před epidemií, ale právě se zrodila až během pandemie.“, 

pokud tato analýza nebyla součástí analýzy? Co by znamenala neplatnost tohoto tvrzení pro 

výsledky (s. 57)? 

 

Byl opravdu expertní řád diskursu natolik konsensuální, jak tvrdí autor na s. 57? 

 

 

Další poznámky: 

 

Na některých místech není jasné, co je charakteristika posuzovaného textu a co vyplývá z textu 

samotného – např. „které jsou inspirativním a nosným podkladem pro samotná doporučení.“ (s. 

32) 

 

Výsledková část dále obsahuje značné množství dosti subjektivních, nepodložených interpretací 

– např. „celková „síla textu“ působící na čtenáře je nezpochybnitelná.“ (s. 31), podobně „Text působí 

na čtenáře velkou silou“ (s. 32) a podobně i dále v textu.  Na základě čeho autor např. stanovoval sílu 

textu? Podobně např. „Text je založený na relativně neodborné argumentační linii“ (s. 35 

 

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). 

Autor systematicky shrnuje zjištění z výsledkové části, závěr práce ale navíc obsahuje i „zjištěníů 

a tvrzení, u nichž není jasné, z jakých přesně částí analýzy nebo výsledků vyplývají – např. co 

jsou funkce a jak byly zjištěny? Jde o volnou interpretaci nebo aplikaci metody? Podobně: „V 

současném kontextu epidemie jsme zjistili, že se vláda opírá i o jiné diskursy než pouze o 

medicínské či statistické, ale naopak se orientuje na více expertních diskursů v sociální realitě:“  

(s. 65) – v jakých konkrétních bodech se tento závěr projevuje?   

 

Pokud by autor u obhajoby shrnul nejdůležitější závěry a jak k nim aplikací metody došel  - se 

zdůrazněním nejdůležitějších bodů, bylo by to jistě přínosné pro celkové posouzení práce 

komisí. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
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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.) 

Práce splňuje kritéria odborného textu. 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autor využívá velmi bohatou literaturu, českou i zahraniční, umožňující realizovanou velmi 

dobrou orientaci v teoretickém zpracování problematiky. 

 

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

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

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, překlepy jsou jen vzácné (např. „Foucaultovo 

model moci“ (s. 10)). 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

I přes výtky týkající se zejména podoby výsledkové části a její vazby na interpretaci a závěry 

považuji tuto práci vzhledem k celkové obtížnosti použité teorie i metody za zdařilou a jako 

výchozí hodnocení k diskusi navrhuji velmi dobře, s potenciálem obhájit tuto práci jako 

výbornou. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Viz výše. 

 

 

Datum:  10.6.2021 

 

Podpis:  


