
Posudek vedoucího na práci Ivany Jílkové Diskursivní analýza debat o celostátním referendu v České 
republice 1989-2014 

Kolegyně Jílková si vybrala zajímavé téma, které lze vnímat nejen jako příspěvek k dějinám politické kultury 
prvních dvou polistopadových dekád, ale také jako jistou genealogii, dějiny přítomnosti. Právě v období, které 
už práce nepokrývá, je téma přímé demokracie a plebiscitu v centru pozornosti a rozsáhlých debat i aktivit 
významných politických sil. I proto je cenné, že autorka prozkoumala dosavadní debaty o přímé demokracii a 
konkrétně institutu obecného referenda.  

Jako pozitiva práce je třeba zdůraznit: 

1) Autorčinu pečlivost, nevšední záběr a schopnost zpracovat rozsáhlý časový úsek. Autorka prošla a 
analyzovala značné množství parlamentních debat a zpracovala je vskutku průřezově.  

2) Rozsáhlý časový úsek umožňuje autorce srovnání a konfrontaci s různými dosavadními analýzami 
postkomunistických diskurzů (např. Dryzek, Holmes, Polášek, Koubek), což umožňuje i sledovat, jaké 
figury byly při debatě o referendu konstantou a jaké se proměňovaly. Dlouhá časová řada také 
umožňuje to formulovat zajímavé komparativní závěry.  

Vedle těchto pozitivních stránek ovšem vystupují (a do jisté míry pozitivní stránky práce znehodnocují) 
negativa:   

1) Ač autorka slibuje kritickou diskurzivní analýzu, její práce je spíše shrnující a popisná. Shrne sledované 
období, vybere (snad) významné a emblematické citace a vytvoří tak v celku dobrý základ pro analýzu 
– ta ale nepřichází, respektive přichází ve značně omezené verzi. Zůstává tak na úrovni až 
kronikářského přehledu či rešerše s velkým množstvím citací, které ale nejsou podrobeny nějakému 
dalšímu, hlubšímu zpracování a příliš mnoho z nich neplyne. Jakkoli zvýraznění některých pasáží 
v citaci může být dobrá pomůcka při analýze (samo o sobě ovšem není analýzou), v míře, s níž autorka 
zvýraznění v citacích používá, však nemůže být ani takovou pomůckou.  

2) Tam, kde mělo být intelektuální těžiště celé práce, tedy v kapitole diskutující vývoj a proměnu 
diskurzů, nacházíme tři spíše sumarizující strany (s. 75-78). Autorčina (klausovsky řečeno) neodvaha při 
práci s diskurzy a koncepty vede k tomu, že i tam, kde formuluje závěr, který by mohl být zajímavý, 
můžeme se ptát, zda není spíše důsledkem problematického uchopení empirického materiálu. Když 
např. autorka uvádí, že na základě analýzy Poláška a Koubka očekávala všudypřítomnost 
antikomunismu v debatě a jejím výzkumným překvapením bylo, že je přítomen spíš okrajově (v 
republikánských výpadech na komunisty a komunistickou minulost některých politiků), byl by to 
zajímavý příspěvek, pokud by ale bezděčně neprozrazoval, že jeho autorka vnímá antikomunismus 
velmi zúženě. Nebo není neustále zdůrazňovaná obava ze zpochybnění demokratického vývoje 
skluzem zpět k diktatuře, obava ze zpochybnění návratu na Západ a zneužití lidového referenda 
extremisty, spojené s dovoláváním se rétoriky totalitarismu (s odkazy na Arendtovou v případě 
poslance Kroupy) také formou antikomunistického diskurzu?  

3) Za slabinu lze pokládat i jazykovou stránku práce. Na některých místech lze zmínit formulační 
neobratnosti a překlepy. Problémem je také výstavba některých vět, které působí jako vzniklé ze 
špatně rozděleného souvětí, protože začínají spojkami, jaké zpravidla uvozují vedlejší věty v souvětí.  

Sečteno a podrženo můžeme říci, že autorka odvedla značné množství práce, ale potenciálu svého tématu 
bohužel dokázala využít jen z (menší) části. Schopností téma teoreticky zarámovat, zpracovat značné množství 
materiálu, poskytnout čtenáři základní chronologický přehled a vztáhnout ho k dosavadní literatuře o dobových 
diskurzech podle mého názoru překonala jakýsi pomyslný minimální práh nároků kladených na tento typ prací, 
a proto práci doporučuji k obhajobě se známkou dobře.  

Vídeň, 24. 1. 2017         Ondřej Slačálek 


