
 

 

 

OPONENSKÝ POSUDEK 

Ivana Rumanová: (Verejný) priestor pre akciu, (diplomová práce), Ústav etnologie FF 

UK, Praha 2010, 92 s.  

Práce uznaná jako práce doktorská. 

 

 

Oponovaná práce Ivany Rumanové (Verejný) priestor pre akciu byla obhájena v roce 2010 

jako práce diplomová, pro svou vysokou kvalitu byla navržena k uznání také jako práce 

doktorská. Předkládaný posudek má tedy prozkoumat, zda toto uznání je možné, zda práce 

odpovídá nárokům kladených na práci doktorskou. 

Poněkud zamlžený název práce neříká zcela, že bude pojednáno o veřejném prostoru jako 

prostoru pro opoziční akce (zejména vylepování plakátů, nápisy na zdech apod.) v době 

socialismu. To ovšem už osvětluje hutný Úvod a také to, že zdrojem studia budou policejní 

záznamy evidované v Archívu bezpečnostních složek.  

Volba tématu je velmi originální a nápaditá, protože studium těchto materiálů z prostředí 

každodenního, všedního života minulého režimu zůstávalo mimo zájem badatelů, kteří se 

zaměřovali obvykle na dramatičtější, jednoznačnější revoluční zlomová období (srpen 1968, 

Listopadová revoluce).  

Rozvržení studie na teoreticko-metodologieké partrie (s. 6-15) a analytické partie vlastního 

tématu (I. Stopy, II. Narativy) obsahem napovídají, že Ivana Rumanová je plně oddaná 

francouzské intelektuální tradici. Derida, Deleuze, Barthes a další umožnují nalézt klíč 

k originálnímu rozboru studovaných textů s akcentem na jejich sémantickou stránku. 

Rumanová prokazuje velmi dobrou znalost uvedené francouzské literatury a schopnost ji 

aplikovat v konkrétní textové analýze. První kapitola „Stopy“ je mnohem obsáhlejší (s. 20-61) 

nežli kapitola druhá  „Narativy“  (s. 62-87), což však nenarušuje celkovou strukturu práce.  

Texty v kapitolách uvedené a analyzované je možno chápat jen jako příklady, nikoliv 

uzavřenou sumu fakt.  

Seznam literatury je bohatý, technicky bez závad, snad jen elektronické zdroje mohly být 

uvedeny konkrétněji.  

V práci Ivana Rumanová prokázala neobyčejnou teoretickou zdatnost, schopnost vyhledávat 

ke zpracování originální témata a dovedně aplikovat teoreticko-metodologická východiska na 

studovaný text. 

Závěrem je možno konstatovat, že práce splňuje nároky kladené na práci k uznání titulu PhDr. 

 

Praha, 4. Dubna 2012       PhDr. Jan Pargač. CSc. 


