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Katedra elektronické kultury a sémiotiky 
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 Ako autorka uvádza, cieľom predkladanej diplomovej práce je analýza 

dohľadu a mocenských vzťahov v nacistickom koncentračnom tábore Osvietim. 

Možno konštatovať, že výber tejto témy i spôsob jej spracovania zodpovedá 

požiadavkám študovaného odboru. Autorka v práci preukázala, že sa v náležitej 

miere zoznámila s relevantnou literatúrou, dokáže na jej základe pristúpiť k zvolenej 

problematike a predložiť argumentované závery. Oceňujem predovšetkým 

skutočnosť, že autorka sa neobmedzuje na reprodukovanie textov, ale sama tvorivo 

pristupuje k riešeniu otázok, ktoré v práci nastolila.  

 V práci možno identifikovať dva základné okruhy: prvý z nich sa viaže na 

tematiku viditeľnosti a zobraziteľnosti ako ju reflektoval Didi-Huberman; druhý sa 

odvíja od Foucaultovej teórie disciplinárneho dohľadu a Arendtovej koncepcie 

totalitarizmu. Možno konštatovať, že obidva okruhy autorka predstavila na veľmi 

dobrej teoretickej úrovni a analyticky prenikla do povahy príslušných foriem 

viditeľnosti a dohľadu. Výhrada, ktorá by sa v tejto súvislosti dala vysloviť, sa týka 

prepojenia týchto dvoch foriem, ktoré by si zaslúžilo väčšiu pozornosť. V texte 

diplomovej práce ostávajú vedľa seba a príslušné výsledky sa neporovnávajú ani 

z hľadiska významu, ani z hľadiska metodológie.  

 V tretej a štvrtej časti sa autorka zameriava na Foucaultovu koncepciu moci 

a dozerania, ktorú potom porovnáva s mocenskými vzťahmi panujúcim 

v koncentračnom tábore. Táto komparácia jej umožňuje odôvodniť tézu, že ide 
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o diametrálne odlišné formy moci, z ktorých každá je spätá s odlišným typom 

dohľadu. Tieto rozdiely autorka špecifikuje jednak príkladmi a jednak uvádzaním 

odlišností v základnom zameraní príslušných dispozitívov. Na viacerých miestach 

textu (s. 37, 65 a i.) nájdeme upozornenia na odlišnosti vyplývajúce z ekonomického 

poslania a spôsobu využívania schopností indivíduí. K tomu by sa žiadalo pripojiť 

len trochu bližšie rozlíšenie medzi mocou a násilím: zariadenie a fungovanie 

koncentračného tábora bezpochyby uplatňovalo mocenské mechanizmy a medzi 

nimi aj permanentné dozeranie, vo svojej podstate však nie je „nová politická 

ekonómia“ tela, ale mašinéria organizovaného násilia.  

 

   Predkladaná diplomová práca je účelne štrukturovaná, dá sa v nej 

identifikovať zreteľná línia argumentatívneho postupu. Práca rešpektuje pravidlá 

uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname literatúry. Nemám pripomienky 

k jazykovej úrovni práce, oceňujem jasný štýl.    

  

 Navrhujem, aby práca Bc. Lucie Valáškovej bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku 1. 

 

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. 


