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Předložená disertační práce je rozsáhlým spíše esejistickým kompendiem volně na sebe 

navazujících kapitol zaměřených na teoretické ukotvení problematiky na diskursy obsahující 

vybrané stereotypy a předsudky zejména v evropské a severoamerické společenskovědní, 

kulturní, právní a politické produkci. V úvodních kapitolách autor vymezuje pojem stereotyp 

a předsudek v teoretickém myšlení. Vychází zejména z prací Gordona W. Allporta a Hanse 

Georga Gadamera, ale v citacích se objevuje též Henri Bergson a další autoři.  

Již v úvodních kapitolách je zřetelné, že se autor zaměřuje zejména na stereotyp negativní a 

že ho zajímají zejména stereotypy spojené s rasou, národem a etnicitou. Jedná se o závažnou 

tematickou oblast, která je z daného úhlu pohledu probádána jen částečně. Proto lze téma 

práce k dané problematice vítat. Je jen škoda, že tato orientace autora na problematiku rasy, 

národa a etnicity není jasně formulována v cílech práce a že cíle práce nejsou v textu 

výrazněji artikulovány a doplněny vstupními tezemi nebo teoretickými předpoklady, na nichž 

jsou postaveny. Čtenář díky tomu zbytečně tápe a teprve postupně odhaduje, kam bude práce 

směřovat. Dalším problémem je, že autor při vymezování pojmů sice čerpá z autoritativních 

textů, ale již svoje vlastní konceptualizace pravděpodobně neporovnal s jinými shrnujícími 

příručkami, které definují pojmy. Zjistil by, že významové pole, které některým pojmům 

přiřadil, se poněkud odchyluje od dosavadních běžných vymezení. Týká se to například 

pojmu etnocentrismus. Pokud autor chtěl přijmout pozměněnou definici, měl by tento krok 

podrobněji zdůvodnit.  

V úvodních pasážích též chybí podrobnější informace o struktuře práce a metodě zpracování 

materiálu. Práce má poměrně komplikovanou strukturu a její členění přináší spoustu otázek. 

Podrobnější informace o struktuře práce a zdůvodnění, proč ji autor zvolil, by napomohla 

orientaci v textu. 

Metodologická kapitola nebo alespoň základní teze o metodě zpracování dat je běžnou 

výbavou odborných studií. V práci jsem podrobnější informaci postrádal už i proto, že metoda 

práce jasně nevyplývá z dat, které práce přináší. Z metodologické kapitoly by mělo 

vyplynout, jak autor postupoval při výběru témat a při výběru tvůrců textů, s nimiž pracuje. 

Není jasné, zda práce měla nějaký předem daný plán, nebo autor prostě přečetl a zahrnul do 

jednotlivých podkapitol své disertace vše, co se mu dostalo do zorného úhlu a souviselo 

s tématem. Jasné zodpovězení těchto otázek by zvyšovalo hodnověrnost autorovy práce. 



Jedenáct zařazených kapitol má pozoruhodný tematický rozptyl a ukazuje, že se autor 

orientuje ve velmi širokém spektru literatury, umí ji využít pro své téma a zajímavě a neotřele 

o vybrané literatuře uvažovat. K některým tématům, jako jsou stereotypy vůči židům, se vrací 

několikrát. Spektrum oblastí a problémů, které se autor snaží řešit, je obdivuhodné. Svědčí to 

o autorově velkém přehledu o literatuře. Na druhé straně znalosti, které má k některým 

tématům, by se daly ještě prohloubit a vytěžit z nich více. Pokud by autor chtěl ve své práci 

pokračovat, měl by si uvědomit, že dobře propracovaná argumentace pro dílčí téma na 

základě dobře zvládnuté faktografie je z odborného hlediska cennější než povšechné názory. 

Závěr práce je spíše opět esej než závěr. Sumarizující pohled není výrazný. Postrádám zde 

jasné a srozumitelné shrnutí, na co autor v rámci své práce přišel, co se mu podařilo prokázat, 

vyvrátit, potvrdit. V závěru by autor měl naznačit, jakým směrem by se bádání mělo dále 

ubírat, kam je třeba empirii nasměrovat. Předpokládám, že tyto otázky budou zodpovězeny při 

obhajobě. 

Literatura, se kterou autor pracuje v textu, je bohatá. Ještě bohatší je seznam literatury za 

textem. Ne všechny tituly ze seznamu literatury jsou ale citovány v textu.  

Posuzovaná disertační práce je nadstandardní rozsahem a šíří zahrnuté problematiky. 

Ukazuje, že autor má velké faktografické znalosti a přehled o zpracovávané problematice. 

Proto lze práci akceptovat jako relevantní podklad k obhajobě. Mezery jsou však v 

metodologii. Rezervy jsou také ve formulaci výchozí otázky a vstupních tezí či hypotéz, 

problémové je strukturování práce, lépe by bylo možné propracovat závěr. K uvedeným 

výtkám by se autor měl vyjádřit při obhajobě. 

 

V Praze 11. 12. 2011 

 

       PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

        oponent 


