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Předmět a cíle práce 

Předmětem předložené diplomové práce Jinakost a identita je teoretická analýza vybraných 

koncepcí a myšlenek Gillese Deleuze a Félixe Guattariho a dalších autorů a autorek, které na 

ně více či méně navazovali. Za cíl práce si autorka určila „upozornit na některé styčné body a 

odchylky ve společném tematickém poli těchto skupin autorů, a zejména pak ukázat, zda 

projekt Deleuze a Guattariho při této konfrontaci a rovněž kritice obstojí“ (s. 9).  

Zvláštní pozornost autorka věnovala procesu individuace a časoprostoru, jako těžišti, z nějž 

rozvíjí své úvahy. Autorka práci strukturovala do pěti hlavních kapitol, v nichž se postupně 

zabývá výkladem východisek a stěžejních momentů v díle Deleuze a Guattariho. Třetí 

kapitolu autorka zasvětila rozboru identity s důrazem na kritiku psychoanalýzy se zvláštní 

pozorností věnované  nevědomí. Za jádro práce lze považovat kapitolu čtyři a pět. Zvláštní 

pozornost zde autorka věnuje tematickým okruhů spjatým s feministickým myšlením, 

zejména v souvislosti s díly a myšlenkami Judith Butler, Rosi Braidotti, Mary Beth Mader, 

Elizabeth Grosz. Téma pojednává v konfrontaci s dříve analyzovanými myšlenkami Deleuze 

a Guattariho. Tuto část považuji za cenný přínos textu Kristýny Žáčkové, zvláště zahrnutí 

myšlenek Judith Butler do úvah autorky. 

 



Podněty k obhajobě 

Na samotném zpracování zvoleného tématu neshledávám žádné podstatné nedostatky, 

postrádám však vyjasnění vztahu předmětu diplomové práce a studovaného oboru. Autorka 

by se proto v rámci vlastní obhajoby měla věnovat objasnění souvislosti zvoleného tématu 

s oborem, na němž předloženou diplomovou práci obhajuje. Jaké stimuly mohou mít či mají 

analyzované koncepce a myšlenky Deleuze a Guattariho pro studium široce chápané kultury? 

Nabízejí se zde souvislosti s feministickým myšlením, které zásadním způsobem zasáhlo do 

antropologie jako tradičního oboru, jehož předmětem je zkoumání kultury. Rovněž by bylo 

vhodné, aby autorka stručně shrnula závěry, k nimž dospěla, a to s přihlédnutím ke 

stanovanému cíli práce. Rád bych, aby se těmto otázkám Kristýna Žáčková věnovala 

v průběhu vlastní obhajoby.  

 

Celkové shrnutí 

Autorka diplomovou práci vytvořila na základě přesvědčivé a důkladné znalosti tématu, 

podložené skvělou orientací v základní i sekundární literatuře. To jí umožňuje dobře uchopit a 

zpracovat zvolené téma.  Obecně lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje 

standardní nároky kladené na tento typ kvalifikačních textů. Zpracování tématu má logickou 

strukturu, samotný text je napsán kultivovaným a čistým způsobem, autorka jednoznačně 

vykazuje obratnost ve vyjadřování myšlenek a dokáže přetlumočit vysoce abstraktní témata 

srozumitelným způsobem. Autorka rovněž prokázala schopnost pracovat s odbornými zdroji, 

na něž odkazuje v souladu s normou a citační etikou. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji 

práci k přijetí a v případě úspěšného výsledku obhajoby navrhuji klasifikovat předloženou 

diplomovou práci stupněm výborně. 
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