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Tématem diplomové práce je komunikace ve virtuálním prostředí internetu, k níž autor 
přistupuje s využitím kritickou tradicí zprostředkované ideje uznání. Autor nejprve ukazuje 
s využitím sekundární literatury tuto ideu v Hegelově díle, poté v díle jeho následovníků 
(hlavně Marxe) a v díle kritické školy (Adorna, Hokheimera, Marcuseho, Habermase aj.). 
Následně ukazuje dvě současná pojetí této ideje (Fraserová, Honneth). S takto vypracovaným 
pojetím pak přistupuje k vlastnímu tématu, které střízlivě popisuje a vykládá. 
               
Z akademického hlediska je práce přijatelná, autor patřičným způsobem cituje a dokládá svá 
tvrzení. Práce je psaná velmi pěkným stylem, bez nabubřelosti a bez zbytečného odborného 
balastu. 
  
Za nejvýznamnější považuji na práci důkladné a rozsáhlé zpracování využitého pojetí. Toto 
zpracování ukazuje profesionální úroveň autora a schopnost samostatného zvládnutí 
rozsáhlého textového materiálu. Cením si také předvedené schopnosti zaujetí vlastního 
kritického pohledu, např. ve zmínce o „idealitě obsahu“ navržené typologie (na s. 36). 
  
K práci mám následující připomínky, které mohou sloužit jen jako náměty na možné další 
úvahy: 
 

• Je trochu škoda, že práce vychází jen ze sekundární literatury, pokud jde o Hegela, 
Adorna aj.  

• V předváděné tradici cítím totiž postupný úbytek hloubky přístupu, jemuž by se dalo 
větším využitím původních myšlenek předejít. 

• Domnívám se, že především výrazy „subjekt“, „individuum“, „jednotlivec“, 
„osobnost“ a „člověk“ jsou používány trochu necitlivě. Z práce není moc jasné, zda je 
autor používá jako synonyma, ani zda je tak podle něj používali zmiňovaní učenci. Já 
bych připustil, že se významy těchto slov také mohly v dějinách myšlení různě 
proměňovat, nebo dokonce vyprazdňovat. K obhajobě by si autor mohl například 
připravit odpověď na otázku, zda a jak by mohl své myšlenky říci bez jejich 
použití. 

• Za částečně nejasný považuji i v dnešním významu uvedený výraz „intersubjektivita“. 
Jsem si ale vědomý, že je ve využívané literatuře, a nejen v ní, běžně a bez problémů 
užíván, a proto jej autorovi vůbec nevytýkám.  

• Také se mi zdá, že by bylo možné věnovat víc prostoru souvislosti jazyka a uznání (v 
souvislosti především s Habermasem); nemyslím si totiž, že jde souvislost jasnou a 
samozřejmou.  

• To je ostatně jedno z míst, kde podle mého mínění dochází v předváděné tradici ke 
schematizování otázky do souvislosti jazyk – uznání – komunikace – médium – 
kultura, která mnoho zajímavých myšlenek původních autorů může překrývat. Pokud 



by autor chtěl, mohl by si k obhajobě připravit i odpověď na otázku, zda rozumí 
Hegelově pojetí uznání jako věci komunikace. 

• Z práce také nevidím, jak autor rozumí sousloví „kvalita života“ a jak jej spojuje 
s ideou uznání (což je samo o sobě nepochybně oprávněné). I to by si mohl připravit 
jako odpověď k obhajobě, ale zase jen tehdy, pokud to bude považovat za zajímavé. 

• Jako drobnosti si dovolím uvést následující připomínky: za trochu zmatečné považuji 
zmínky o matematizaci na s. 57 a o „uznání v nebývalé podobě“ na s. 73, i když autor 
v tomto případě přiznává jistou ironičnost tohoto výrazu. 

  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení výborně. 
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