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 POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Vojtěch Pecka 

Název práce: Mapování kontroverze o množství uhlí v Dolech Nástup Tušimice 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Balon, Ph.D. (konzultant: Mgr. Jan Maršálek) 

Oponent/tka: Karel Čada 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce 

vhodně strukturována? 

 

Autor se v práci zabývá mapováni kontroverze o množství uhlí v Dolech Nástup Tušimice jako 

součásti debaty o modernizaci severočeské elektrárny Prunéřov. Využívá k tomu metodologii 

mapování kontroverzí vycházející z prací francouzského sociologa Bruna Latoura. Svůj hlavní cíl 

formuluje teoreticky: do jaké míry je aplikováni metodologie ANT plodný přístup ke studiu 

veřejných kontroverzí. Jde o vhodnou kombinaci výzkumného cíle a použité metody.  

Autor přehledně představuje teoretická východiska ANT (Tarde, Deleuze a Guattari, Latour). 

Vzhledem k teoretickému cíli práce je s podivem, že se nijak nevěnuje pracím využívajícím ANT 

přístupů kontroverzí mimo vědu (Latourův Aramis, Complexities Lawa a Mol či práce Konopáska a 

Stockelové). Mohl by tím jednak lépe konceptualizovat svou případovou studii, tak by se 

přesvědčil, že jeho teze o zakořenění ANT pouze v tradici výzkumu vědy, je neudržitelná.  

V empirické části se autor zabývá konstrukcí kapacit uhlí v Dole Nástup Tušimice jako klíčového 

bodu sítě, která konstituovala nejlepší možnou technologii ve vztahu k modernizaci elektrárny 

Prunéřov. Ve své práci zajímavě tématizuje problémy expertízy, charakter socio-technické diskuse, 

kde se diskutují nejen technické parametry, ale například i problém polistopadového vládnutí (vstup 

NFPK do debaty), věnuje se tomu, jak se konstruuje autorita (či legitimita) jednotlivých lidských i 

nelidských aktérů.  

V části, kde se autor věnuje médiím jako prostoru cirkulace, se odchyluje od hlavní linie své práce a 

na rozdíl od předchozí kapitoly zde práce ztrácí svou přesvědčivost i ukotvení v detailu diskusí. 

V této části se také dopouští také problematických tvrzení (např. jak dochází k závěru, že Respekt či 

Hospodářské noviny jsou zájmová na úzkou skupinu vyprofilovaná periodika?).  

V závěru práce pak autor nesrovnává vědecké a nevědecké kontroverze plně v souladu s premisami 

ukotvenými v ANT. Právě tvrzení, že vědci odkrývají všechny své karty a vydávají všechna svá 

tvrzení vědecké komunitě k ověření, bylo právě ANT významně problematizováno. I vědci se snaží 

procházet primárně těmi zkouškami síly, které cítí, že mohou vyhrát. Jak jinak číst Latourův výrok, 

že věda je politika vedená jinými prostředky. Podle mě není ani oprávněný závěr, že se ANT 

nezabývá okamžiky, kdy někdo něco skrývá. Ve studiu kontroverzí se mu věnuje, pokud to jednající 

tématizují a lze stopy skrývání najít. Samozřejmě, že pozice, kdy skrývání tématizuje pouze 

výzkumník, je z hlediska ANT epistemologicky problematická a ANT tím jistě ve srovnání s jinými 

přístupy ztrácí kritický potenciál. Jako analytik tak mohu říct, že některý aktér či aktant o něčem 

mlčí, nicméně jen těžko mu mohu přisuzovat nějakou skrytou motivaci.  
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2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autor se opírá o dostatečné množství cizojazyčné literatury. Nejzávažnější výtku, že autor 

nepoužívá prameny, kdy autoři z pozic ANT popisují veřejné kontroverze, jsem popsal v prvním 

bodě. V části, kdy popisuje vliv G. Tardeho, vychází pouze ze sekundárních zdrojů (to je ale jen 

detail). Zahraniční literaturu autor popisuje jasně a srozumitelně.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich 

 

Autor si vybírá metodu i použité zdroje úměrně teorii a svému cíli. Metodologie by si však 

zasloužila být více explicitní, včetně detailnějšího popisu korpusu dat či proč si například vybral 

pořad Hyde Park jako středobod své analýzy,  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

V závěru práce se autor odchyluje od jádra své analýzy a dopouští se určitých spekulací. Jak 

dochází, že byl spor v mediálním prostředí vyhrán? Kde autor bere oporu, že ČEZu nikdo nevěří? 

Autor také v závěru píše o de-politizaci sporu, bez toho, že by vymezil politickou dimenzi sporu. 

V práci rovněž tvrdí, že mapování kontroverzí nemůže sloužit vědeckému bádání, protože pro 

každou kontroverzi existují specializované obory. Jaké obory má autor na mysli pro oblast socio-

technických kontroverzích jako je ta, kterou autor popsal?  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?    

 

Práce je napsána srozumitelným jazykem, v zásadě bez překlepů a pravopisných chyb. Pouze 

v některých závorkách s odkazem na referenci autor dělá mezeru před čárkou.  

 

7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 Jak by autor vztáhl svou studii k jiným studiím z oblasti ANT, které mapují veřejné 

kontroverze (Konopásek, Stockelová, apod.)? Platí výtky, které ve své práci postuluje jako 

omezení ANT, i pro tyto práce? 

 

 Jak autor definuje vítězství v kontroverzi? 

 

 Jaké konkrétní alternativní teoretické a metodologické proudy má na mysli, pokud se 

v závěru táže, zda není plodnější se věnovat strukturálním dopadům takové situace? 

 

Celkové hodnocení práce: 

Navrhuji práci ohodnotit známkou velmi dobře. Autor si vybral dobrou kombinaci otázky, teorie a 

empirického materiálu. Dobře shrnul své teoretické východiska. Ale nepovedlo se mu dotáhnout 

svou empirickou analýzu do jasných a podložených závěrů, které by nebyly spekulativní a odrážela 

se v nich zjištění s empirické matérie.  

 

Datum:                                                            Podpis:  


