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Volba tématu, charakteristika práce:
Stejnost, podobnost a jinakost to �  kategorie, které zásadním zp �sobem strukturují 

realitu lidské spole �nosti. A�  již tu prvotn �  prožívanou, tak i její následnou filosofickou a 
v �deckou reflexi.
Každé vnímání po �íná  tam, kde se prolomí monotónnost, kde se n �co  odliší od jiného, kde se 
vytvo�í  relevance.

Z hlediska d �ležitosti jest tedy jinakost p�ed �azena stejnosti.
Z v �domí  hlubokého smyslu jinakosti jakožto jakéhosi strukturujícího operátora lidského 
sv �ta  vyr �stá  i tato diplomová práce. Je pokusem vytvo�it  nap�í �  filosoficko-
spole �enskov �dním  spektrem jakousi mozaiku p�ístup �  a koncept � ,  které tento fenomen 
akcentují a prohlubují jeho potenciál jakožto teoreticko-metodologického principu v �deckého 
bádání a st �žejního pojmu filosofického nazírání sv �ta.
 – Práce je rozvržena do t �í  st �žejních kapitol. První se zabývá p�ístupy sociáln � 
antropologickými ( lze uvažovat zda by nebylo lépe použít termínu etnologickými), druhá pak 
syntetizuje p�ístupy n �kterých dalších spole �enskov �dních disciplin – pokouší se tak 
nahlédnout fenomen jinakosti z pozic sociologických, feministických a postfeministických � i  
skrze specifickou hermeneutiku Batailleovu. Kone �n �  t�etí  kapitola, která práci myšlenkov� 
završuje a diplomantku patrn �  inspiruje nejvíce,  je v �nována náhledu filosofickému. Zde se 
Tereza Kaiseršotová zam� �uje  p�edevším na paradigma fenomenologie a postmoderní 
filosofie.

Dále je práce strukturována zna �ným  množstvím, v �tšinou nevelkých, subkapitol. 
D�je  se tak proto, aby „nasbíraný“ materiál mohl být patrn �  v �bec  n �jak  prvotn �  ut�íd �n.

Hodnocení práce: 
V souvislosti s „t�íd �ním  materiálu“ je t�eba  podotknout, že a �koliv od konce 

st�edov �ku  lze v evropském kulturním prostoru hovo�it  o ubývání �ádu  a o stále menší 
úsp �šnosti stla �ovat  jiné, cizí do kategorie stejného, není prací, které by se zabývaly analýzou 
jinakosti v její teoretické rovin �  � i  historické perspektiv �,  p�íliš mnoho. Jsou spíše výjime�né. 
Již proto lze si cenit této práce diplomové. Její autorka byla nucena podnikat skute �n � 
objevitelské výpravy do krajin odborné literatury, pe �liv �  ji pro �ítat  i mezi �ádky a nalézat 
reflektování jinakosti i tam, kde ji ani samotní auto�i  d �l  nezmi �ují.

Na práci je t�eba  rovn�ž  ocenit snahu, která je již vetknuta v jejím názvu „Jinakost 
jako kulturologická výzva“. – Autorka této diplomové práce respektuje teoretické zázemí 
discipliny, z níž vychází její odbornost, ctí její komparativní, syntetický a transindividuální 
charakter a p�ímo  nazna�uje  nosnost jinakosti jakožto kategorie kulturologického výzkumu.

Myšlenkové zdroje práce:
Myšlenkové zdroje práce vyr �stají  ze zajímavého výb�ru  literatury. Tereza 

Kaiseršotová se nadstandardn�  vyrovnala s �etbou fenomenologických d �l  (Lévinas, 
Waldenfens) i s knihami, které náleži do ranku postmoderní filosofie (Derrida, Foucault, 
Deleuze). Osobn�  m�  t �ší,  že �erpá  intelektuální zázemí rovn�ž  z autor � ,  kte�í  stojí na 
perifériích � i  zcela mimo etablované myšlenkové proudy (Bataille, de Sade). V této 
souvislosti si nemohu odpustit Foucaultovo p�iznání, že více se nau�il  od Cuviera a Boppa 
nežli od Kanta � i  Hegela. 



Jazyková stránka:
Nesporným kladem jest rovn�ž  kultivovaný, � tivý  jazyk, jenž z práce promlouvá. 

Tereza Kaiseršotová píše s až beletristickou lehkostí. Práci dokáže oživit zajímavými post�ehy 
ze života autor � ,  jimiž se zabývá, citáty i nevšedn�  volenými názvy kapitol a subkapitol.

Možnosti dalšího rozpracování daného tematického pole:
V p�ípad �  širšího rozpracování tohoto tématu, by m�  pot �šilo  vedle synchronní 

analýzy, jež zatím práci dominuje, i obdobné „badatelské“ úsilí zam� � ené  na genealogický 
p�ístup k jinakosti, jejíž hlas po �íná  zaznívat ve v �decké literatu�e  18. a 19.století, aby se pak 
naplno rozezn�l  ve spole �enských v �dách a filosofii století dvacátého.

Záv�r:
Diplomová práce „Jinakost jako kulturologická výzva“ jest po formální i obsahové 

stránce poctivým pokusem o rozkrytí pojmu, jenž v sob�  skrývá výrazný kulturologický 
potenciál.

Práci doporu �uji  k obhajob�  a pokud se její autorka b �hem  ní vypo�ádá  s otázkami � i  
p�ípadnými p�ipomínkami komise, navrhuji ji ohodnotit jako výbornou.        
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