
Oponentský posudek na diplomovou práci Nelly Dederové "Sociální nerovnost jako hrozba. 
Sekuritizace s odkazem ke Šluknovským událostem." 
 
Doposud byl koncept sekuritizace uplatňován především v analýze oblasti, pro níž byl určen - 
tedy mezinárodních vztahů. To byl i případ jeho aplikace na migraci, neboť i ta může být 
pochopena jako hrozba přicházející zvenčí - z druhé strany hranic daného státu. Nelly Dederová 
se rozhodla aplikovat ho na diskurzy o "nepřizpůsobivých" a sociálním vyloučení, spjaté s 
událostmi ve šluknovském výběžku v letech 2011/12. K tomu potřebovala zrekapitulovat stručně 
teorii sekuritizace tak, jak byla vypracována Kodaňskou školou (Kap. 2) i koncepty sociální 
nerovnosti a vyloučení tak, jak jsou vypracovávány současnou sociologií (Kap. 3). Poté, co 
shrnula základní fakta o šluknovských událostech (Kap. 4) a ukázala konkrétní způsob, jakým 
bude operacionalizovat "sekuritizaci" na tento empirický materiál (Kap. 5), prezentovala výsledky 
této aplikace (Kap. 6).   
 Identifikovala přitom dvě diskurzivní linie, které naplňovaly sekuritizační kritéria - 
mluvčími či aktéry jedné byli převážně místní či regionální politici, kteří  navozovali konflikt 
mezi menšinou a většinou, "nepřizpůsobivými" a "slušnými lidmi", "migranty" a "starousedlíky", 
kteří byli někdy nepřímo, jindy výslovně specifikováni jako Romové a Češi. Objektem ohrožení 
tedy byla česká spořádaná většina, hrozba přicházela od romské menšiny, popřípadě od pražských 
politických elit, které hrozbu podceňovaly a nic proti ní nedělaly. Aktéři první diskurzivní linie 
navrhovali zaplnit toto prázdno mimořádnými opatřeními, čímž zcela naplnili model 
sekuritizačního diskurzu, který musí obsahovat identifikaci existenční hrozby a legitimizaci 
výjimečných opatření k jejímu odražení. 
 Druhou linii diskurzu zastupovali vysocí úředníci státu specializovaní na otázky 
sociálního vyloučení a romskou problematiku - Miroslav Šimáček a Monika Šimůnková. Ti 
neidentifikovali zdroj hrozby skupinově či etnicky, nýbrž strukturálně a sociálně jako nerovnost a 
vyloučení. Podobně ani ohrožený objekt jimi nebyl definován skupinově (české "my"), ale 
neosobně a systémově jako stabilita ohrožovaná sociálním napětím a sociálně-politický řád 
ohrožovaný populismem některých místních či regionálních politiků, kteří z otázky sociálního 
vyloučení dělají konflikt většiny s etnickou menšinou. Autorka upozorňuje na spornost použití 
"sekuritizace" pro první část diskurzu, kde je zdroj ohrožení strukturální povahy a jeho 
neutralizace neimplikuje konflikt mezi skupinami, ale naopak jejich spolupráci. Za evidentně 
sekuritizační však považuje druhou část tohoto diskurzu, kde hrozbu představují populističtí 
politici, kteří otevírají dveře extremistům  ohrožujícím samotný stávající politický řád. Otázkou 
je, zda se tím "sekuritizace" nestává příliš širokým konceptem, jenž by nakonec zahrnul 
jakoukoliv rétoriku konfliktu a pohltil by tak politizaci jako střední polohu na kontinuu mezi 
depolitizací a sekuritizací. Osobně bych za sekuritizační označil jen mainstreamový diskurz 
namířený proti pravicovým extrémistům, nikoliv proti těm politikům z mainstreamu, kteří jsou 
obviňováni ze skrytého nahrávání extremistům či přebírání některých jejich témat. Ale i takto 
zúžená "sekuritizace" by se nevyhnula paradoxu sekuritizace na druhou, kdy pravicově-
extrémističtí mluvčí či aktéři sekuritizace jsou sami mainstreamem sekuritizováni ...  
 Práce každopádně otevřela nejen otázku vztahu "sekuritizace" k pravicovému 
extremismu/populismu, ale také k jinému konceptu, jenž je v ní letmo zmíněn - k "morální 
panice". Můžeme-li hodnotu akademického výzkumu měřit nejen tím, zda a jaké dává odpovědi 
na otázky, jež si klade, ale také tím, že nadhazuje otázky, které potenciálně podněcují další 
výzkum, pak práci Nelly Dederové lze považovat za vydařený akademický výzkum. Je psána 
logicky srozumitelně, když postupuje od obecného ke zvláštnímu, od konceptů k jejich 
operacionalizaci. Z formálního hlediska jsem si nevšiml závažnějších pochybení. Z těchto důvodů 
navrhuji práci hodnotit jako výbornou. 
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