
Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Jan Beneš
Identifikační číslo studenta: 68409675

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologicko-ekonomická studia
ID studia: 583823

Název práce: Biopolitka a COVID-19
Pracoviště práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Datum obhajoby: 21.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu a seznámil studenta s jejím
průběhem. Student představil téma své práce a teoretická východiska
jeho uchopení, z nichž stěžejní je koncept biopolitiky Michela
Foucaulta. Cílem práce je zhodnocení, zda je koncept biopolitiky
využitelný v aplikaci na aktuální covidovou epidemii. Zvolenou
metodu je kritická diskurzivní analýza, jejíž aplikaci na stanovený
výzkumný problém autor představil. Dále shrnul svá klíčová zjištění
a závěry práce v návaznosti na stanovené cíle. Vedoucí práce shrnul
svůj posudek, přičemž části práce hodnotí jako velmi kvalitní a
přesahující svou kvalitou obvyklou úroveň bakalářského studia. V
rovině metodologické a vlastní empirické analýzy ale v práci vedoucí
spatřuje nedostatky - je sice adekvátně zvolena, není ale dostatečně
popsána a konkretizována její aplikace. Úroveň práce je tak z
pohledu vedoucího nekonzistentní. V koncepční rovině práci chybí
propojení jednotlivých částí a jejich logická návaznost. Místy až
žoviální styl textu je místy nevhodný. V empirické části není
například zřejmá přidaná hodnota pojmu "ideologie" a její
nedostatečné vymezení v této práci. Oponent práce rovněž shrnul
posudek práce, přičemž se v řadě momentů ztotožňuje s hodnocením
vedoucího práce. Teoretickou část považuje za velmi kvalitní, v
empirické části však spatřuje nedostatky a příliš velký záběr do šířky,
který je v práci tak omezeného rozsahu spíše ku škodě. Aplikace
diskurzivní metody je vágní a do jisté míry se zdá být arbitrární,
nelze proto kontrolovat kvalitu realizace empirických analýz.
Student reagoval na výtky nedostatečně vyložené metody, a to tím,
že ji vyložil nedostatečně pro neznalého čtenáře, tj. jednotlivé kroky
analýzy rovnou aplikoval a příliš nevykládal. Oponent upřesnil, že
smyslem přehledného výkladu metody a její aplikace je možnost
kontrolovat postup autora. Autor reagoval tím, že v jednotlivých
krocích je jeho postup replikovatelný. Upřesnil také aplikovaný
postup a jeho stěžejní předpoklad.
V otevřené diskusi doc. Šubrt zmínil pojem dispozitiv a dotázal se,
zda by tento koncept mohl být využit. Student reagoval tím, že by
tento koncept bylo možné využít v jiném typu analýzu. Další diskuse
se vedla o původu biomoci a její přítomnosti v historii.
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