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Formální stránka práce 

Předložená práce má 66 stran. Samotný text práce je rozdělen na 10 kapitol, které jsou dále 

děleny na podkapitoly. Problematickou stránkou struktury práce je to, že délka jednotlivých 

kapitol a podkapitol je značně rozdílná a není zřejmé, proč jsou některé podkapitoly vůbec 

jako podkapitoly uváděny, když jejich délka nepřesahuje jeden odstavec či několik řádků. 

Autor správně cituje a uvádí bibliografické odkazy. Největší nedostatek formální stránky 

práce ovšem spatřuji v samotné podobě textu, který se vyznačuje překvapivě vysokým 

výskytem překlepů, chybějících či přebývajících slov, nesprávně použitých pádů a 

nesrozumitelných souvětí. Všechny tyto problémy by bylo možné poměrně snadno odstranit 

důkladnější redakcí textu. Nejde pouze o to, že tyto chyby kazí celkový dojem z práce, ale 

zároveň na několika místech znesnadňují pochopení samotného textu. 

Obsahová stránka práce 

Jak napovídá název, tématem práce je politická filosofie údajně nejnebezpečnějšího 

současného západního filosofa. Takto formulovaný záměr vyvolá ve čtenáři zděšení: jak je 

možné v rámci diplomové práce postihnout politické myšlení člověka, který je autorem (či 

spoluautorem) několika desítek knih, stovek článků a dalších drobných textů?! Jednou 

z možností by bylo uznat, že Žižek vlastně opakuje několik málo myšlenek a celý korpus jeho 

díla je možné bez problému redukovat. Kolega Májíček sice toto tvrzení explicitně nečiní, ale 

to, že se ve svém výkladu omezuje pouze na určitý počet symptomatických Žižkových textů 

(s. 12.), jako by naznačoval, že tomu tak nejspíše bude. 

Nemá smysl opakovat zde celou Májíčkovu argumentaci od konceptu fantasmatu, 

jouissance, kritiky liberální demokracie až po výklad Žižkova měnícího se pohledu na 

alterglobalizační hnutí. Celý text prokazuje, že autor se s Žižekovým myšlením dostatečně a 

hluboce seznámil a je i schopen sledovat rozdíly a spory mezi Žižkem a postmarxistickými 

autory (Laclau, Mouffe, Negri atd.). Velkou devizou práce je i to, že kolega Májíček Žižkovy 

argumenty pouze neopakuje a neidentifikuje se s nimi zcela, ale je schopen v několika 

případech odhalit Žižkovo intelektuální šejdířství (kap. 7 – 9). Přesto je v práci přítomno 

několik momentů, které by si, domnívám se, zasloužily hlubší pozornost. Zde vyberu pouze 

tři. 

Za problematický považuji příklad Charty 77, jejímž prostřednictvím se autor snaží doložit 

pravdivost Žižkovy teze o oslabování „efektivity symbolična“. Aniž bych zde chtěl 

polemizovat se samotnou tezí, považuji za neudržitelné, že tvrzení, že chartisté (ať již si o 

nich myslíme cokoli) „brali ideologii režimu vážně“ (s. 22), a proto pro něj představovali 

hrozbu. I když ponecháme stranou spornou historickou otázku, zda skutečně byli hrozbou 

režimu, je zkrat tvrdit, že se identifikovali s vládnoucí ideologií, ale spíše ji používali jako 

formu krytí. (V čem se potom odlišovali od běžné „mávátkové“ populace, jak ji Májíček 

popisuje o pár řádků výše?) 



Dalším problematický bod spatřuji ve způsobu, jakým autor přitakává Žižkovu pojetí třídního 

boje jako primárního antagonismu. Kromě toho, že z Májíčkova výkladu je zřejmé, že ani 

Žižek sám netuší, kdo by se měl po dělnické třídě stát jeho nositelem (alterglobalizační hnutí, 

Strana a její vůdci či Žižek sám?), není dostatečně vysvětleno, proč jedné formě antagonismu 

dávat přednost před druhou. Vysvětlení, které Májíček nabízí, spočívající v tom, že „se týká 

samotné materiální existence kapitalistické společnosti“ (s. 58), je krajně nepřesvědčivé. 

Kromě toho, že tento argument implicitně předpokládá existenci nějakého základu sociálna 

(Co je to?), není zřejmé, v čem je zápas proti vykořisťování více spojen se samotnou 

materiální existencí společnosti než třeba boj o reprodukční práva. 

S tímto bodem souvisí Májíčkův výklad Žižkova pojetí antagonismu. Autor nás informuje, že 

v Žižkově pojetí se antagonismus rozpadá na tři plus jeden antagonismus. Není mi vůbec 

zřejmé, na jakém základě - kromě jakéhosi impresionistického vypočítávání – bylo možné 

dojít k číslu čtyři. Proč ne pět, nebo šest nebo 39 antagonismů? Ostatně cenný výklad osobní 

zkušenosti autora s hnutím Ne základnám  - který ostatně působí jako vystřižený 

z Hegemonie a socialistické strategie - poukazuje na vzájemnou předeterminaci různých 

pozic a nespočetných antagonismů. (s. 56) (Nabízí se zákeřná otázka, zda tato osobní 

zkušenost není jakýmsi derridovským suplementem dekonstruujícím žižkovskou 

argumentační linii.) 

I přes uvedené výtky považuji předloženou práci za velmi kvalitní počin, který svědčí o 

autorově hlubokém zájmu a vhledu do dané problematiky. Autor zároveň osvědčil dobrý 

spekulativní talent, který snad uplatní i v dalších (nejenom) akademických textech. Práci 

proto navrhuji k obhajobě. Hodnocení práce jednou známkou je vzhledem k nevyrovnanosti 

formální a obsahové stránky práce velmi obtížné, a proto navrhuji práci ocenit v rozmezí 

výborně až velmi dobře podle výsledku obhajoby. 
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