
Posudek konzultanta na diplomovou práci Martina Řeháčka „Uznání ve virtuálním 
prostoru: Kritická teorie ve věku internetu“ 

Cílem diplomové práce Martina Řeháčka je představit rehabilitaci pojmu „uznání“ v recentní 
sociologické teorii a zdůraznit její nosnost pro reflexi tzv. nových médií. Práce je fakticky členěna do 
dvou hlavních oddílů: první kapitoly, jež se věnuje historickému vývoji koncepce uznání s důrazem na 
Hegelovu tematizaci problému a jeho znovuobjevení v dílech současné kritické, sociální a politické 
teorie (zejm. Honneth, Fraserová), a druhé a třetí kapitoly, v nichž je popisován vývoj nových médií a 
jejich potenciál pro vytváření nových podmínek a mechanismů intersubjektivních vztahů a tedy i 
posilování uznání. 

Originální vklad práce spatřuji v pokusu o propojení obou zmíněných oblastí, jež se v současné 
odborné literatuře objevuje spíše sporadicky. Vzhledem k tomu, že jsou oba okruhy témat pojednány 
zcela standardním a spíše sekundárním způsobem, nedaří se bohužel autorovi zcela přesvědčivě váhu 
problematiky uznání pro oblast nových médií (a vice versa) prokázat. Nejsem schopen z práce vyčíst 
zásadnější tvrzení, než že nová média (konkrétněji sociální sítě) vytvářejí nový prostor pro sebe-
prezentaci a v porovnání s médii tradičními umožňují sdílení a komunikaci s širším publikem, což má 
vést k „většímu všeobecnému uznání“ (s. 78). Teze je to jednak vágní, jednak problematická, nebere 
totiž v úvahu fakt, že jakkoli se v absolutních číslech možnosti komunikace prostřednictvím nových 
médií jistě násobí, v relativních tomu tak nutně není (zvětšuje se množství nejen skutečných, ale 
mnohem více i těch potenciálně možných komunikačních partnerů). 

Jakkoli autor zvládl nastudovat sdostatek odborné literatury, v tématech se evidentně dobře orientuje a 
je schopen je podat kultivovaným a věcným způsobem, nechává se až příliš vést sekundárními žánry a 
interpretacemi. V textu často figurují myšlenky klasických autorů, ovšem výlučně v podání parafrází 
autorů komentářů. Autor čte (kupříkladu Hegela, jehož význam pro svou práci opakovaně zdůrazňuje) 
výlučně prizmatem současných reintepretací problematiky uznání; je pak zbytečné konstruovat 
výkladovou linii historicky, jak je tomu třeba v první kapitole, jež by mohla (či spíše měla) být 
redukována na její třetí oddíl. 

Hlavním problémem, který z tohoto způsobu práce vyplývá, je, že v pozadí autorových úvah je cítit 
poměrně omezený korpus textů, který nutně determinuje, co může být řečeno. Proto se také nedaří obě 
tematické oblasti produktivně spojit; sami citovaní autoři tak nečiní a Řeháček si netroufne chybějící 
místa doplnit, přestože k tomu jistě má všechny předpoklady. Dočkáme se leda náznaků: velmi 
zajímavá je třeba pasáž na s. 47 (ve zkratce naznačuje, jak by mohla být přepsána první kapitola), 
v níž autor poukazuje na vzájemnou podmíněnost dobových mediálních dispozitivů a teoretických 
koncepcí, již ovšem utne v nejlepším s tím, že „úvahy tohoto typu jsou zajisté velice zkratkovité a 
nepodložené a rozhodně by zasluhovaly nějaký hlubší rozbor“ (s. 48). Přesně tak tomu je, zde i na řadě 
dalších míst čtenář cítí lítost, že se autor neodhodlal poodstoupit od svých pramenů a nerozhodl 
důrazněji pojmenovat problémy, o něž mu jde, jež jsou jistě legitimní a do určité míry i originální, 
ovšem zůstávají pouze viset ve vzduchu jako tušené. Snad by jejich plnější vyslovení mohlo být 
předmětem obhajoby, k níž práci rozhodně doporučuji a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 
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