
Oponentský posudek  

Studentka si pro svoji diplomovou práci vybrala téma debat o celostátním referendu mezi 

lety 1989 a 2014, přičemž zvolenou metodou byla kritická analýza diskurzu, konkrétně se 

jedná o diskurzivně-historický přístup (DHA) Ruth Wodak. Hlavním materiálem, na kterém 

byla prováděna analýza, byly parlamentní debaty k návrhům, které mají uzákonit obecné 

referendum. Analýza byla uvedena shrnutím současných debat o přímé demokracii. 

Studentce se poměrně dobře podařilo podrobně zmapovat legislativní návrhy, které se 

zabývaly přímou demokracií, respektive uzákoněním obecného referenda v České republice, 

a debaty, které se k nim v rámci legislativního procesu vztahovaly. Jedná se o značné 

množství materiálu, jehož popis je na jedné straně potřebný – studentka věnuje dost 

prostoru popisu okolností, za kterých se daná debata odehrávala – na straně druhé ale na 

tento analytický krok už nenavazuje, nebo navazuje jen omezeně krok interpretační. V něm 

by mělo dojít k hlubšímu propojení teoretického ukotvení debat o přímé demokracii a 

analyzovaných dat. Bohužel je tak celá analýza poměrně povrchní a zaměřuje se především 

na popis témat, která se v analyzovaných debatách objevují, ale už méně dalších aspektů, jak 

je argumentace vč. použití jazykových prostředků nebo vztažení zjištění právě k obecným 

debatám o demokracii.  

V této souvislosti je možné se ptát, zda by z hlediska cílů práce nebylo zajímavější si vybrat 

například dvě nebo tři debaty, které by byly z hlediska diskurzu jako celku reprezentativní 

nebo nějak zajímavé, podrobně zanalyzovat ty, včetně hlubší interpretace ve vztahu 

k obecným debatám o přímé demokracii. I když si samozřejmě kritická analýza diskurzu 

nemusí nutně klást žádné cíle z hlediska předestření normativních soudů, neměla by v ní 

chybět právě ta „kritická“ dimenze – a sice odkrývání mocenských vztahů v diskurzu. To se 

v této diplomové práci bohužel neděje a do určité míry to může souviset právě 

s nedostatečnou interpretací zjištění z analýzy. Je rovněž otázkou, zda by nebylo s ohledem 

na výše uvedené vhodnější se zaměřit na jednotlivá témata vztahující se k analyzovaným 

debatám (např. referendum a role lidu, referendum a zahraniční zkušenost, referendum 

a kvalita demokracie, referendum a reprezentativní demokracie atd.) a jejich proměnám 

v času spíše, než chronologický postup po jednotlivých volebních obdobích.  

Z formálního hlediska se v textu se bohužel objevuje poměrně velké množství překlepů 

a gramatických chyb. Text v některých pasážích sklouzává k publicistickému stylu a určité 

povrchnosti, jak už bylo zmíněno ve zhodnocení analýzy samotné.  

S ohledem na výše uvedené doporučuji k obhajobě, v závislosti na jejím průběhu doporučuji 

ohodnotit velmi dobře nebo dobře. Při obhajobě by se studentka mohla zaměřit právě na 

vztažení zjištění vyplývající z analýzy k obecným debatám o přímé demokracii, jak je 

předestřela v úvodní části diplomové práce.   
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